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IREDACŢIA! 
fi ADMINISTRATIA I 

Strada Deăk Ferene Nr. iO 
Il\S!:PŢI UNIlE 

le primesc la administraţie. 
Multămite publice ,1 Loc 
d-eacltJs costă fiecare ,ir 

20 filet!. 
Manusaipte nu si tnapo

lazi. 

Părerile oamenilor impartiali asupra situatiei noastre .. interne. 
IV. 

Declaraţiile domnului prof. O. Comşa. 
Prianim del:a d. D. Com~a, ycnerabilul I 

profesor din Sibiiu şi distinsul nostru lup· 
tător politic de pe vremea memorandului, 
ră.spunsul următor~ la întrebările noastre. 

0&re este părflrfla dv. Rtmpril. situaţiei noaetre 
in't~ne~ 

Trebuie ~ă deschid aceste rînduri cu 
t'âteva mărturisiri de ordin, personal. De 
un deceniu şi mai binp eu nu fac politica 
militantă. Apropierea nemijlocita de fac
torii conducători ai mişcării noastre poli
tice mi·a inspirat odinioară hotărîrfa de-a 
lua asupra mea rolul unui simplu obser
eator. Dcsiluziilc infl1len tenzl'i fotdeollnf(l 
l'onduita noastră. 

Când cu p1'ocesul memotrandului, a
('wndo7lă decenii, rnă ispitea din când în 
,'âlld g(1n'Jyl de a lăsa l)olitir'a militanf(f în 
grija cârmacilor oare-cum, "predesLinaţi", 
intre altele tocmai fiindctl avusem ocazie 
de a cunoaşte, din intuiţie proprie felul 
co-nducer('Î şy peripetiil,E' poli f.irei in atin
!laic. 

Ceea ce m'a determinat apoi a mă re
trage iret~ocabil a fost uni episod, care m'a 
intristat pântl în adâncul suffet1l1ui. Poate 
P, bine sâ·l amintesc aci ca sCt e:!~plic încâtvQ 
desf}ust1ll ce m'a cuprins de atunci incoace, 
pe mine, care mă avântasem 1'1i vâltorile 
politice entuziasmat ca puţJni altii. 

In curgerea aloT 14 I1mi nesfârşUe, cât 
a dăinuit întemniţarea, de repeţite ori lua· 
,'1em unanim iJNelegere de a mulţumi in 
eorpore, pentru CQzul gTaţiărei, împă.ratu
lui la Viena, fireşte cu ignorarea. guvernu. 
lui cârmuit de satrapul Bimffy, I'o:r(' 11(' 1n:· 
tundasc la - r(fcoare. 

Dar abia scăpaţi, din 1nchisoQTCa Fa
.tului ,./runtaşii dintâi" au. ţinut a-şi da 
tainice întâlniri în ca.pitala apropiaitt şi 
dup(f, multe şi, pe semne, aneroioase ţie. 
lueli cu samsarul stăpânirei C1lrte'nitoare, 
iată ctl dat mi-a fost a vedea pări:tsind sa. 
loanele celui mai somptuos h.otel doi colegi 
matadori, gătiţi ca de bal, mergând în lan. 
dou închis, la acelaş Banffy, vezi Doamne, 
spre a să.ruta, dup(f, zisa 1n('l7. dr atunci. 
gârbaciul care ne lovise. 

In: faţa acestei stmnii întânl,.plări, care 
şi azi, dup(f, 20 de ani, stârneşte în mine 
leg~tim(f, ind1'gna.re şi 8cârb(f" nu mi·a 1'ă. 
rnas decât să renunţ la a.şa zi'sa politică. 

j,ş putea continua cu ep~soadele dar 
mă reţin, temere al'ând de a nu mă pulea 
opri cu una cu. două. A tâta adaug, că anl 
u.rmărit cu viu interes peripetiile ce s'au 
perindat în ale politicei noastre interne, 
"fă ('.rt>d 1nrlrf'.pMţit deci fUY SPUTI cât€ra 

• 

cuvinte il! ireacătt asupra stări.[o}' dcl.a 1-(0+.'1" p(i.catt.trtr~d('[fei, 1l"U ,s·au .adus până în pu· 
Din capul locu.lui declar CQ WJ1 1;orbi ~ill: zent mărar şi 1l1Liflai o ,~tng1lră. dot'adă se-
en şi fără multa. reze1'rti. rioasă. 

Trec dar la întrebarea pusă~i constat . A,qa fiind, rămâne s,ă se ~nchee. ac~~.~· 
şi eti ci1, situaţie mai critici1, mai pl'fgl1bi. {),~to.~ ~osart tradarea ~lar~dw "TTtbun'a~ 
toare intereselor nationali' nici cir ,~'nr pl1- ~ttn,d ŞI aşa, v??'bn. dl~l, .l!lhll. () fantoma, 
tea închipui. lac aşa. de ochn htmel. llawe, .. . 

Segreşit că in prima, linie cOl1ducetrei D.e altcwn, vai.ur~le ."tradăr,ei . .. pal' a 
partidului îi ret:inea datorinţa imperioas(1 se a~m~ o~recum tzptzl ş~ pe neS1?Ţlţlte, ne
de a p"emel"ge cu exemplu bun şi de a gre~lt m hpso de, dovez1. .I?ur fl1~dc(f, g~. 
n1ulcomi şi împăca spiritele e:rtrem. de a- gonţa asta trebUie men?lwtă $l, nu.nţl
gitate, începând, aş zice el/, cu opreliştea mJtd. la supraf?i.ă , Cii Orice pre~, Ite şt C/I, 

publică6i de învinuiri !(ira rost în organul ~Î~,:lr ,calommt'l 1Gt~ că ~,ploata.. de să· 
propriu, îJlrimâl'i şi pon'<'griI'Î" în parte geţ7 Şl cu ,ca 1~~gertle"pacattLlttl se des: 
grare, c(lri mai ales ele ati. deslănţuit 1;i. carCă, c'~ rar! p ln!dcsat, .nsup1:a poet11:1U? 
fond atâtor discuţii şi ~ărţllieli. peltima.,'lC. Goga: 1~11l;~,<:f(,17 111fr1/.pa.fi'i $1 lumma och~loT 

(.,. ţ' . . "tt noştri .. 
It on ce preş? rit on ce Jet e, pacea ' .. '. . . 

şi ar mO"H1(J dp moi' 11oi,ntl' f1"Ph1/e .. ~c rPIl-.·· fă d. Goldl~, eJ:ponenlul Gomttelulw 
duse. şi dircctof1d ziandu'i, vezi dragă Doarnne, 

Ceeace itirla nu se poate este că~ iTI 

cît/da atâto1' stăruinţe de o patte şi atâtor 
promisiuni de altă parte, c01nitetul execu
tiv n'a apucat dupd atâta ama1' de timp. a 
infelphd organizati'a partidului. Urmi1.rile 
sunt pc cdt de evidente pe atât de triste 
şi din seamt'1. afară pă,qubitoo.re. In!ăptui
I"PO organisaţici se impune de lIrgenţCt. 

Ce m-edeţi despre nQinte!egw.ile p.J.Q1t. două 
ziSU"Q din Al'.ad t 

C~ opinie a-veţi fati ne S"\'OOnul cu pmin!!ll h·Ol.
d.are a "TribUlIl.ei'·? 

:Y C'Înţ.elrgeril.e. i;au mai bine zis. vraj· 
ba dintre ziarele arC/da,ne. n consider eu 
unul nu atât ca pl'ol'enind din jignirea. u. 
nor vanităţi şi aspiratii pe"sonale ce le-ar 
fi nutrind urlii sau a.lţii ci cu de()sebire din 
faptul, că trifoiul M angra-Brote-Slat'ici, 
"nmicii "Tribunei" de odinioartl, au mcrs 
cu iicluelilc ,diplomatice' până a se arunca 
făţiş in bratele guvernului carp li-~,. pl'trea 
prevenitor §,i darnic, 

Ace.~t pas a stântÎf I1l'dwneriri şi bă. 
nucii uşor de explicat;. dat fiind cll trium. 
viratul cârrnuis(>. pânll bine de curdnd naia 
"Tribunoi". Ca 1n1.dţi alţi aderenti, am 
răm,as şi cu inmărml1'rit şi bl1'Ruind în. 
treagă redacţia, la in:ccput. Dar vi'lzând 
că "Tribuna" nu prrgetd a da, ea mai în
tâi aprigă l1tlralc'1., înficrând acel pas nesi'i· 
buit cu pecetea negrii tradări dc neam şi 
continuâlld a li intransigentă în toattt pu· 
terea c111'ânfului repede mi·am t·"1?1/cerit in 
crederea de mai nainte. • , . 

Fapt neîndoios este astaz{ că, după Q.. 

tâta toropeală şi deductii prl1pdstioase, 
în sprijinul acuz ei grozave ca şi când sUi
pâl~ii şi cârmacii actuali ai '"Tribunei" :ar 
fi comis şi et, 1nrând C11 aminHta troitlf, 

autorizat, a nurs până a ingddui să se P'l.I

blire asemenea 11elzbâtii ÎncorrUl.lrate, este 
o rloradă mai mult, că dsa este călăuzit. 
de patima făl'ti. lea.c şi că Il sunat oara în
locuirei' sale. prin alt personaj mai puţin 
năt'oJm"c. La din contr(1: videant consules! 

GiLsiţi eă din ~e doui ziare, unul. trf>b'lje sit " 
rifl'ăsease.lt Aradul, - cacr-Q din dQ!llă? 

Răspund în treacăt, că asupra acestui 
punct imptlriăşcsc Întocmai opinia dlui P. 
Cos'ma, care ştiiut este, sti'!ruc pent1'1./ 
stri1mutareo:ziaru.lui a,utnrizat în capitala 
tlfrii. evcntual PC1UtU slră,n11ltrea la Cluj. 
OriIffie sem chiar ln Sibiiv.. 

A ţi ObBel'V3It un singurI' moment. dela in<,.eperea 
e-.ampan..iei impotriva aoostui organ de puhliQttate, 
cind ~,T1"ibuna" .ID. fi pbă.ei.t. ~init8. de intrano;i
genţă 6n politid ~ 

Credeţi d. e de imporlJam.ţB. ca ne.înţelege.l'il~ 
intre ziru-ul ,)Wmâll!ul" şi "Tl"ilmna" să se CUirme 
în cel mai scurt !timp, - prin ce remedii? 

.\dmiteti idaia rH8tr~Tii numitului ziar? 

O neiertatti.' şi regretabiUf greşală de. 
tar::tică Q. săvâl'şit comitetul e;recuti1) a
i1mci când, cedând 'uno,. intcrvC11 ţii parti· 
cu.lare, .q'O amestecat şi ingerat 'unde mi 
trebuio, decretând cu dela sine putere Sti
t:eran(J ,tră.darl'u' şi cu fQ distrugerea ,'rri. 
hl.lnei". ca şi ctÎ.ndîncătuşarea libertătii 
eurântlllui şi amuţircQ opinii/al' mult pu
ţin osebi;te ar li soluţia cea mai nim(,7"itn 
şi r,rpeditit'ă, l'a 10 annată. 

J)upli cum, era de prerăzuf, ziarul n
sândit., fără' doar ŞI: poate, la pcire~ s'a a
părat t'oiniccşte }'(f.mânâ·,~d 'În picioare şi 
astfcf com.itetul a ;ndurat, hofărdt [UCf1I. 

tm veritabil şi meritat ('fU'. în paguba in~
]?llrabiIă' a prestigiului său şi aşa ciw'1.tit. 

Până 'o 1W incheia spusele, ţin şi eu 
:~li (I('('nf1l('2', e(f 1"ă.~p1(.l1d('rea pentru sif1/Q-
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tia desfl'ăhiiloUi .~i În'rlÎ.l!'iIă de azi eade, . . 
lu('rH ('laI", ill sar(·ino ('ondlLCP1'f'i oficiale. 
carI' trehui-l.'o să ÎJllrn'ină fc1l'rL IIwltă z(f, 
,,(/./'([ şi pâl1t1 ('t' ('OHio/'eno /I/'yif'i mi s'o în
('I/ihat Pl'f'(I ar!f/'flr. 

111('010 ti,,: a .q/llec(/. ('il adere:! la 1'/'0-

I'LlIlfrN/ tIllli JJihu d(> fi .'11" e.nnit(' o ('on
(erintri mi.:rlc/ .5; ('(/ d('(';sillllile luate vor 
t/"pbui Sapll:'iC ('omilefu!l/i. ('.f't'cutil· .<.I.prp 
/'I/CU /·iiTi (o.{'('. .~i În{,ilJfIlÎfI', 

"Clubul naţional-român" din Bucovina. 
Djn ('prnfluţi .~f) ,HlIl1ltR : ,Joi În IR 1. f'. clu
hul llaţiona1i''lt şi ('el conAf'lTatOI' ~u ţinut 
() COJîff'l'illtă in ,'a.n' S'T.) hotilriu eontopirfll) 
;llnbf'JoJ' clubllri Într'o singură gruparI" ('11 

J111n1f1jp .. ('lulml Xaţional !fo/n(l.17", .\11 
partiripat la aC('<.l.Stil Întrtlllirf' d~~put(ltii: 
(;. Sârhu. Dr. Xieu \~a • .,i1ovsehi, nI'. E. 
Po povir,i. D1'. L Tal'1l.1\·~k~hj. D. eay. df~ 
Bpjal1, ('. !'opovl{'i ~ i~'llljţ{l. C()ll~t. Ixwon 
Hornluz'H'bi. \Til'tI i·<\'-. dr Flnndnr. A111'('1 
TurcalJ. 

Df'putatii '"arterf' ... UIL de Prl11l1Cul. 
('('orgfl Ronchf'ş şi nori Popm'ici au !jeu
zat ahSt'llt)a li)]', df'd;lrHllrlll"'H' ~n~jdHrj ('lT 

dl'6~jt)njlf' ('1" ~f) VO]' ]U.l. 

.In aC'j>ilstH ('t)llferintă .-;'a !',<primat 
Îlld('ol'lrbi dorinţa. (",1 n(lua grup.ar j ) ~i'i fie 
pl'imul p.a~ hotftrAt·or penil'u C'0I1r8ntrarf'a 
Ildul'tll' dt'plItaţi'lnr români ('li rlo1' şi putere 
d,.' mU'lH'Ft ~in~titĂ într'un l'iingur pal'hrl 
I!(ition~'ll. 

~(Ju~ gnlparf' Il'a P0l'l11t diu dond Of' 
ltl pU'i ri din lH~(' esitat f'il situl(l tj unii grele 
polificf'. ean' impm1l' 1111mai dpc;).t COliCOll

trarf';l şi con:<lolid<lrf'(l t.utnror pllţţ\rilor 
Întnl vrNlnÎe(l n~pr(!o7.nnt<trf' a intf't'01l('/nr 
ll(J<I~t !'(' national fI. 

Cuwlw't'l'f',l noului dub se ('(lfllPUTlf' 

din dl'plltatii: Ur. Eli:=!. PopovieÎ, Ni(~ll ca\'. 
cii' F'lnndo1' .';ii f>r. r. rp'H'll;)y.'~('hi. 

* 

Ceara-ea c.'aurteUne .. 

Mihniri adânci. 
Tr-ad. de Adrian Corbul. 

Pf'r.~ot1fl9i.ill': f~a hl'if:\lli. C'arolin.fl. 

(La l'idi{'ar(,l1 oortinei. {'arr<l~iJla hrodf<azĂ la 
lumi'na l1Jlei lĂmpi pusă pe o mBscioară.E tăeC!t'('. 
- DeodMll, ('lopoţt>.]u! l'ă~Ullll violent. ('arolillll 
îşi la~ă lucrllJ. pill'ăseşte S'('.ena şi marge ;;11 des
I'bidă. Se cRude in a.nticameră: .. Gahrielo!': şi nn· 
mai decât. ~u~hiturîle rle plim.<I alf' Gahri('l .. i.) 

Cal"Olina. -- (':e'? plâ.ngi? 
Gabrie1a - (labltcl1ind in ,qnghiţlll'iY. Ah! 

!I('Uilllpa Jll6a! &lBnr~a mea! 
Oarolin!!. - n'lm~H)Zf'11Ip, dai' ('e fI'a În.fÎlm" 

,plaH . 
(jabriela. - Cn ilC'liun! ... dă,mi un scaun! 
C'arohn.a. - (SiiJind,o aă ş!a.diO, Iatli! 
GahrieJa. - :\f111ţll.n1N!('! Fn pahal' 'fie wpiL 

"rei? 
C!u·()lin'<l. - Xumai dedt! Biata m~lI. pisicuţă! 

Bill.t.a mea pisi~ută ! ... Dar, ,p{\ntru Dumnezeu, I'{, 
ti-1l'a întâ.mplat? {Tite, bS8. 

Habrie1a. ~ (Luând paharul). -~ Yulţume.'!c. 
- .Ajută-mi ;liI,mi tl~prinrl hlana, Ia pipăie-mi 
mânile! 

Carvlilll!. - Ai friguri ! ... 
Gabriela. - ~l1nt ca nehună! 
Carolina. - Lhli~tfl-ot(\~ te implor! Imi ~r'J

ll(>~ti inimII! 
nahriehl, - Iti ~ptlll f'li B\lnt ('8, nebunii! 
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80ala conteluÎ Aebrenthal, Ziarele din Vi€'na 
a{lllc încă tot ,'}ti!l'i np,favurabile despre sÎiuătatf'a 
miuistrului de (\xterne, .contelo Aehrenthal M' 

află actualmente în Vieml. 'Îuehis in odaia sa d" 
lueru şi mi c<"HHUlică dedit În gcriR .cu repl'ezOl1-
tan ti i poli tiei ci in ool~ două 8tat.e. Boala minist,ru
lui de externe dă tot mai multă ('onE<istenţă svo' 
nurilor deepre a.propiata <;A demisie, In OOl'curi!(' 
din Fftrăini!.ta1e p]f'<'a'ri'Q {'Ontelni A{\brenthal S(' 

şi col1"Gideră de lt{J ~1{'um {le fapt împlinit. Circulă 
"I'rsiunea. că. \inân(]n.Rt' .wami!. di'! boala miniw'n
lui, delegaţiile \'01' fi COllvC('afe mai 'Curind de cum 
!oI'a f08tplănllit la ;\{âl'şituJ anului tlroont şi anume 
pellt,ru ~a conl.ele Aehr(lnthal !'lO poată pleca eni 
mai fAră fintârziere in <'onoediu mai lung, Pla~at 
odwtă, fi(' dă l'a sigur, că 11U SE' \'a lll..a i Întoarce la 
Tesortul fie externe. In cereuriie cr~tin-SO<'ial(' 
1'1(' cred€' chiar <'ii demisia contelui Aehrenthal va 
nrma ÎlwA înai!lf(l df:' 1XlJ1\',ri'arf>a (l('ol~atillnihr. 

II 

Din planurile moderaţilor noştri. 
A flă,m din rOl'p·spondenţR lIngurea.'lcă 
.. Kt~leti Ert€fo;itO" e/t şoboianij vi~ţii noa
strC' uat i on a!p, .. mOdt'I'Atii" <i r fi inC(lpllt 
o nouă ;Jrtim1P ',!)-- p~mtrtl apl'opierf'Fi 
rnmâl1o-maghial'ă. .\Io{lflratii noştri şi'au 
('âştiga1 ill (l('f'HI scop Ull organ publicistic 
~pf'ci'i.d, cur€-' vn {~pan' la Braşov în chipul 
"D(lşteptăI'ii" <;;Ilh ('onrluef)1'NI rlllli .'\.l~pni(l 
\~lai'·II. 

Uneltiri impotriva triplei alianţe. '1 V ossi'SCh~ 
Zeit'u.ng" din R€l"!in 'Publică nu ,aI'ti~ol despre ac" 
tivitatea lui Bavona, nlmciu 'papa,l Ia Vieillla. care 
3 lllurit zi'lele -trecute. Intre alt.elc oatlt()ru]~rti· 
(>r~ullUi S'PlUW ('.ii: Sf. &aun niNue un rnarJ (Ii· 
plolUat !prin m{}.81'tea hli Bavolla. ~are il fost C{)ll
.rlut'ă-torul 'u,not I'(}mhill~rinni rlf' o <lpo~hitn Î11' 

!lemn âta·t.e. 

El It lo-st trimis J.ll V iena să spulhere alianţa 
A llstriei 011 Gennania şi ~ă zi'i~lirnk~a.Q(·Ă poli· 
t i\"a ('.nn t9hl i A flh l"f'·nf Il aL""'" . 

La în«1J1ll'tnl lletiTitiilii "ale diplowa:ti<'(' Hl1-
\'onoa. -li rml,it ~ă-1;Ii a.<jÎguJ'e ilprijillllJ pal:'ltidului 
creştin-.<Kl'P.iaJ, erezând di VII reuşi <'11 patrio.ti9muJ 
lor Înfo0at SA atragă dcpa:rtea Ba şi pe clerica:J.ii 
elin OOMna11101 şi l3~t.f"l n-şi !p<lată realizaplanu' 
rile s,a 1('. BaY()INi era ('om·ins I'ii în ('el Ulai scurt 
timp va izhuK'Ili ri'i<cholnJ Între Italia şi AuMria. 
El r11'.of>R dî in(Matli Cf' 1 t1a!ia VA fi di~tJ'll.8ă ca 
mare put.ere. \'!li l'f)J>,olvn cheAtilt l'omană. adecă 

• \'a f>.Iiherii pE.' Pilpa 1'li Îlt infiin(1a (Jin nou statul 

Carolina. -- ~l.ai htlH plltin .. \,li; ... Ei, al'1I1l1 
t(> simţi CN"II mai biue ~ 

GabrieJa. - Da .. nu .. dA .. Xll ştiu nioi cu!, .. 
Ah! P"amnfl, T:Ml1mlw! ~ă mai fii -ff'mf'ie ·('jnR· 
rhl~ . 

Carolina. - Dar in flfirşit, ce s's Întâmplat? 
(~ahriela. - (l~hu('.nind). Ce 4'l'a Î'rlJtamplat? ... 

S'l'1 ÎntâmplAT ('ti bă:rbatul meu mă in~ală! 
Oarolina. ('u neÎu'C'rOONf'). -~ ?\ n! 
Gahriela .. - Ba da ~ 
Carolinll. -- (('Il hr.at~l~ Î11('l'll<'işafp). ('('·'ni 

tot ~pui tu, 8(>olo? 
Gabriela. -- Adevărul, 
Carolina. - Fernand? 
Hahriela. ~ Femand ~ 
('nrolina. - ('in(> <t'R]' fi ;lşTP1Hat la llŞfI P{'\':1 

din pal'itea lui '! 
Gabriela. -- X u est~ aşa? După nună an i rlf' 

rrhmicle! ... In plină lună de rniere-! 
Carolina. - (Nimici1iLl In aef'Sf ('.al. l'Innt ... Hl 

nenotocitt'. ;'1m!Înd011Îi. 
Ga.briela. - (Ctl j) <wântN' Of' 11 il r1f'jrlf\), Cum ? .. 

Şi pe tine te-a ... 
Ca:rolina. - ); Il; <.m mine e alt1'e\'a. Inchipue

şTeţi Jltlluai, toate năcunr.ile pe capul meu: soaeră, 
m€la e pe moarte iar AII am l'ăma~ fără ~lnjnil'ii, 

(}ahriela. - Xu mai SPlrtl(': 
Carolina. - E~~ a~a. 
Gahriela. -~ Ai dat-o afara p(\ Enfra<!li'l1? 
r\arolina. ~ Azi dimineaţă! 
Gabricla. - Ce Îs.torie! 
Cal'olina. - Su'mi mai adu{Xl aminte; sunt 

l:iohlavă. ('11 atÂt mai mult., 1'11 dH faf.a R'('€allt·a PI;l 

o perlă! 

Gt.hl'itil-ll. Aoe,-ărat ? 

4 !§i4ţi; 
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pltpal. III primul 6n(] trohuia ",Ii ră:sto'aruf' 1X' 
rOllt~l(' ~\.{>hrenth!lll. 

In miinile lui ~'all adullJ~t to<ate firele intrigi
]M indreptAte ,din diferite părti contra CO'Iltelui 
Ae-hrrnthal. Baxonl\ a rCW;li.t să agite contra a
Hllnţpi :\u~tripi {'Il Geruliania. nu numai parti· 
dp.](' eatoli\'<,. pC' Germani şi ,pe Slavi, ci a făcut 
sa scudl'i. şi i'imprutia O{'rmanilor nati()nali~ti faţă 
ne ltuJi~. 

Şi Îll .partidul lui,! u,~th din ljnga6aa <)reat un 
eurf'J1t (}Stil fată df' artu.ala poli,tică cxternă oii 

monarhiei, IA1 ViCl1la, şi Blldapest.a diferite per
ROn.np pohti('(' nu şti1\ re ('Buză ar frf'hui l4priji
uită. 

H;woua n'a a8-oHll~ ui('ioiilltil:~r'ă ']1lJpti!l ,pentru 
el j"t l'll,IH'l'P'fI trj'plf'Î fiIi nJa ţ('. 

>1< 

Vidta tho,tenitorului la BerJiu. Ln !e.giHUl'î! 
t"1l apropiata vizită la Berlin a arhiducelui Fran
cisc Ferdil1anrl ziare!f' elin OermanÎa Mriu, di 
vi1.ita aooasta trebuie cOl1Riderată ca <) desminţir6 
la arh'~a ziarelor st!J'ăine, {'ari an rhpii:nclit ştirea 
(>ft N"latillllilt" rlintrfl Germania ~i Austro-Ungarill 
Al' fi în{·mrh.tf> elin j'flnZa (·hf'Rtif'i maro('an('. 

* 
Ş~jnţa camerii. Azi şl:a luat· î'l}(~e.pl1itu~ di,,

cutia proiC("tului de apropriaţiUJne. Cel dintâi ora
tOl'.fI fO!'lt eonti:'le Alool't Apponyi. carf1 a eX'l'rimat 
ll{\Îl1Ne<:If'f{' gnVCf!l 11 lui pontJrură acesta în tot 
dfl<'ursu 1 arm i .. 1 iţi nhl j parJamClltau: ll~a fă{'ut nici 
1) IIWf>l'C'Ul'<{\ lwntru aplallarea diţ"ergintelor. Ap
pon.vi a pr,.povlidu,i;t a<P(~j continuarea l'ă!'lhoiullli 

parlanwntfll' şi a C'f'l'Ht glu'prnului împlini'rea R,

pil'Rţii,Jor militarc l111g11reşti în ~'aJ'rele reforme-
le;r milit.an·. .\ pl't)t{>;:;.tat apoi 'împotri\"a acelol' 

tendinţ{' ,·ien~. cari ~Iă~ relaţiile monarhiei 
(m ftali'a şi 3 făcllt pl'Omi8iune că :parlamentlll 
unga\' "Il fa<'(' t~)tul peutru sa.Ivarea bunelor re-
latii ('li Italia. A {Of't. uee!tRta o noua iei}ire a ])a.JI-

mag~iariilmul~li î~p~:r:~::a O'~:,n~ilţCil' go!i,!i.:l' a: _ Ir 

eredl~ ~'"R1J'~?i tnn~fo'i1m'f'11" _ ,. t r' 'li ~l 'J llVlHl_ ~ 
î !1('('!"<'lH(' d,· rti!l'tllri ait.uaţia Hdruncinat.ă a oonte-
lui Aeh'renthaL ('r~rlem în~ă că inexol'abila logieă 
a f!\'E'1l i·nwllWh)l' nI f(pll1~rn !;.lW'l'a,ntele tnaroht i 
fArsor. 

Vorhi rOR {~Olltellli Appon,vi H l'()ll~idor.ată dt' 
altfeJ.îll f'eJ'cl11'ile poJiti(~ unglueşti oa un evani
mellt tie IrHU'{' în,<ieml1l'ltAtf' peu,t.ru mf\1'!':111 {lJ'izf>i 
pol i tif'('. 

<.'ar{.linu. -- O pe-dă! r n rlia,lllHTI t! A >"(>iR foah? 
perfecţilmile! Dn hoaţă! ... 

{il!lbriela, - El, C<l vrei! Cimd nu (' una, e alta ... 
Aşa, f'1l ... Îţi <ldlwi aminte tit' Adola~ ·ra,morillt.ll. 
mca1 

Carolina. ~ 1) hilar> TlllHC, ('\1 mt ('!liJ) ~;l d(· 
Milldi ~ 
• Gabricl.n. - lntODlDai 1 

Caroliu3. -- Ei bi1H~? 
Gabrieln, -- 0: Il ţi'am pl'iui>'o eu ,ill!t.r\l hunii 

ZI, intrpbuintând buretii mei ... do toaletă? 
<.'a:r01ina .• ~- (InC\~atii,) Nu ~e poate! 
ftahricl!!. ~ Pe cuvântul meu 'de onoare! 
C1awlina, ,- Ah ~ fiară! Eu aş fi ,omorÎ!t-<o. 
Gabriela. "- Eşti nostimă, tu! Nu aveam drep-

tul. - Dar ('("ţi spu'nE'amenoare? (JshllCu.ind.) 
.'\. rla! Şi a~. !'l('nnr11a mea; mă 'în_~ală t 

Cnroljna. ~~ (('()n801imrl-o.) - Ei, hsii! Ei, 
111.«il ! 

Gabriel.a, - (Vl'lâlld.) Ei! Hi! 
Cal'olina. - DaI' eşti tu sigură de laata? 
Gabridll. -- (Cu mânile la (!()l'.) Ah, Doamne! 
Ca'r{ylin~-1, -- Silrm!ma TllBa <lrăgnţă t Biata 

mea oi tă.! 
{}abriela, - (Sughitânt1 mel'eu,) A! ela, po\.i 

~îi mă plângi! Sunt aoŞu de nenorocită! 
Ca rolina , - Dar t.eplâng din ~(Ya.tH inim~! :\" 

rlf' Rigur că nu tu lIleritai acoasta! 
GahriEC'la. - Xu e8t(~ aşa? 
Carolina. - ,Dar, 1X>V€'8t.eştB!mi totul 1n amii· 

nunt. Uşuresză'ţi inima, dl'ăguţa. mea. 
Gabricla. - Fite cum 1'1'aupetrecut lucrurile. 

(Ea 'Îşi şterge nasul, îşi usucă ochii, et;c,) Tu ştii 
că l<'ecrnand 8(l duce la Bursă în fiecare zi. Eu, 
l'ămân ~ingnră şi mă pli~ti~N'(" Atunri! ee fac' eu ( 

• 
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CriIa comitetului 
national. 

- Opinii libere.

De Dr. A. D. 

Llplt'Jl' (',Iri s'au ~lIcl't:'Jal c:u j uţoiJIă 
\<t·ltiginow..;tl in zilelE' diu urmă, provocând 
prl'tutilldl'lli valuri dl' revoltă doeotitoare 
şi depresie disgusUttoaJ'l', ,_'l'l' il! 1I1()(1 illl

jwrio;\ să It, dlI1Ulrim gl'livitatt'(l :;;i sa 
scoate!ll ('U tuath ul;il'ctiyiWle<1 ('ulldu
i:iile L'HI'i St' J('.',f<w i'l1 ('hip c,(ttegoric dill 
apr(>cia1'l'a 'lu1' dl'eapUl. Viu apliearea aces· 
t ui procedeu, ~(' va putl'C1 vedea !illlIHjdl', 

in ce ClllUllW 1ll~lSlll'il :i~i mai poate justifica 
l'xistenţa in Jonuaţilll1ea S"I (-l{;wală aero
paguJ nostru politi(' Jlumit t:omiu~tul !l<J

t ional. 
P,,,icuJugia ilcl'stt.'i itwlt\, (:ul'!>ul'aţiuui 

politi('p în faZia cea Ulai rcc('ută a existeu
ţpi sale :-il' prezintă îll culori cu totul aptl!'
Il'. deadreptul impp~ihil lct lUI pupur cu 
Il yiaţi=i. ordonată_ 

111 toate ţările ti'.' cultură., \'iata puli
tica a diferitelor popoare ~e d('sfăşuru Îu 
cadrele adivităţii mai multor grupări Jt:> 
()ameni. Indata ..:(> ÎIl eUlUI)]i!\.' cercuri ,se 
Înst ă pâlH.:'Sl' a It P {'Ollyillgeri cu pl'Îyire j a 
problemeIl' statului şi soluţia ce trehui!' 
s'o pl'inl('<.l,)c8, lU Întf'l'l'sul fort ifică1'8i :-;ull' 
:;i H f('J'i\'il'ii \'c·til\\·nil()r. :-;\' funlH:ază un 
partid pulitil'. Ekmntd., C'U <tptitudilli :;ii 
!"alită ţi d(· a Îll ţelugt, şi acti\' ,J ,iel'st l' l'ull

('epţii di\'l~]'g(,l1t\' de aeeh',J ah, altul' gnl
p~lri, ::II' aS{)CiaZ21 :;;i luptă Îll lllud ~u1idal' 
dupu. Ull placil progrCUl1atll' hillt' fl)rmu~at, 
DivPl'sitatl'(l opiniilor puliti{.'l' îl1 <lc'itfr.J de 
1}ui, JIU poatt' constitui o pÎL'decit seriuu'iă 
In '('al('<1 fI'd lizărei idealuriJul' ul'tnurite. 
Indattt ce <wumiţi ilHlivizi îşi prt:'cizează 
îu dlip Jpusebi:t (:rc><iilltL'k joI'. cOl1duca
toriipart idului căruia aparţiiJ. Uli pot u
hieet,u~ că ace~te vederi IIU COlJgl'lH!l1Zrl tu 

interest'"h, naţiullcÎ I'f>U l'Ppreziută. d\tă 
& __ E'" -

t'aJ'olill<i, - 1 i Sl:()t()('e"ti haill~le, etUl~~ \;11 astlt< 
Oabrielu< --- fl1tm'l1llli, :-:li ii ,<'I·ot{J{'esr' ~i prin 

"l~rNl,l'ele biroului, ' 

('aroliuu, -- .\.1 ehei,u ~ 

Oabrîela. --- ;\lll porullcit ,,<1 ltli-,;" fat'll unu, 
l'al'olina, -- Fvurt{· bilW ai fîh'n\. 
Habriclll, -<~ X u esk !Uj3 ~ 
Carolilla, -- ~fl1i te' vorbă ~ .. , 
(hbl'iela. - O! nu din clll'io/"itat('~ 
C:nolina .. _- Fin;ştc cil nu! 
Oab-I'i€la,-- Din -,>implă ~)l'*,\edel'e, 
l'arolifliR,- Fără îndoială, 

Gabriel .. , -- E Ulai biue il6 iie ,Juuil (.·hei t!~
(';it nlla singurll, A~u. dlH'!i "e l)l·rrll> ('pa dilltili .. , 

Carol illU. - O ai ])(' u (llJlnl. 
Uabl'ie1a, ~~ E {'.Jarle ~illlj)lu, - V;tl'. apI'CllllJ;;: 

'-8 ,te f:l<' 'Să rîzi puţin ~ X li ţi.-lllll lH}H'stit PU fIlai 
fdaltll-eri <'ii am pierdut ('hei.a de ac!t,să ~ 

{'aroliua, -- (F'oHI'l(, ilLtel'p,.,utn,) ;\j l'PI't!ut 
dwia? 'Nu ';ltiu, Când? . 

(·iabl'ieJu. ~ Silpb.illliiilil IL't,:'l'lII11: {'lIll1, 1L1l 

ti ',llll l'll\'{'.~t it ll\.·f'lh,ta·~ 

.. 

"TRIBUN A~ ---" .. ~ 
\l'l"l1ll' Il ,k,tfPl Je ilJlerpretan~ St' ]luate 
admill' ulllmii 'atullci. ('tHid tuutl' parti
JeIt· L'Xi~tl'lltt:· al' iuyuca-u. E fin';;c prin 
urnl<U'l', l'a di~ldidarizal'eâ eJ.llLlUliLul' lW'll1-

bri ('U n,deJ'ilt· partidului diruia aparţiu, 
:;[1 llU Îu:;el1lI1<' () (~riză Îa vIaţa pulitică a 

)lujJul'ului Jiu nlfl.' fuce parte, Pentru ('ă 
ail'i .. purtid" )i "llilţiul1t'" Stiut duuă 1JU

tiulli nlri lHl SI.' 'H,:upel'. Jiindcă llU 111-

'iV,mlllltt ul1ul 91 acelaş lucl'u, .\il'i v~Ulll'Hii 
t ra~, 'ull.':îecil1ţl'le fireţ'ti, făr[l a ~t: :simţi 
ul'llH,lt' ullei zgudui!'! Îu \Tiaţa organică a 
jJtJlittt-ui l't':lpedi\"uluÎ jJupuI'. IesI': din par
tid )ii ;:it' at<t;-;ează la aceb, {'arte· cadrez~\ C'U 

\<I,dE>l'ih· şi ('ol1cepţiile .'sale. 

('u Lu1 ul altfel SI' gil.-:;t;,?te foiituaţ.kt )" 
ll~i. _\ \'t'lll lllJ singur partid. cel uaţiOJHU 
1\llW:111. . \cl'sLlli partid il parţin toţi Homâ
aii din .\ "deal :?i Tara ungureasca. HU 

[ll'i!1 YI'l'-u fUl'lIlUIă Oa1'8c<:Ire de alegerl', ei 
pri1l Il aş t e j'f' l'hia 1'. Iar COlllitetul naţilmal, 
t'.':itl'urgduul eXecutiy illStituit de <Ies,st 
partid JH~lltl'll a l'eprL'iSenta interlJsele şi n~, 
lh'l'ilt" ;,ude. şi 1Iiei deculll acele-a ale unlli 
f OHl'tl..' J"t'strilll~ lHl111ăr tit" ui.1lnelli, u1'1 cat 
dt· mult al' !H'('texta ei iUtiu:;;il'i de llLaturi
(att' politÎdl, ~ II cUlllitetu] sta Jea~upl'a 
pa.rtidului. ci t0t.<llH,ii inver.~. J.lel11brii par
tidului ua.ţiunal aLI nu lJlllllaJ dreptul, dar şi 
datoria dp a l'OlltJ'ula (tetivituted c..ol'pol'a
ţ1(·i illstitnite dt' ei. a SUPUl1t' ullei critici 
lllinuţiu{lse ţii obiedin;· mijlua.cele de luptă 
[Ju1itidl lip l'ari llzei:1ZIl, a-şi fa~'t' excl'Pţiile 
10 l' dt, l'â tt· uri ti cest l) t'g'ill1 ,.,ubalt l'i'n li U 

ţitll' :-it:,tln[t dt· realitate. tit· \'xigl·.nţell: ;ii 
PI'l'o\'llpărilr' I:<lri il'~ la suprafaţii. ~i et'r 
îJltl'llpan'_ lu.I' ill lllvllllJ-Iltul dmd el abu
.')t"lât ti!' dept lll'jJt' . ..,all' :;Ii sfidl'az[l ill mod 
l)l'uu] si.'JltilJlt'lJt\:'h', l't'edillţl'lt, :;;i u..spiru
ţiilt- ub~tt'i e({l'(' i'a dat ill'l'$tt' atributii dt: 
cuudw'[1tur. <1]'1' dnlJH:ul supt'elll Li 1: ,li dÎ
mite, 

('Ulllit\'l L11 <lrlllul illsii, Ujl Illtt'rpn'
tI' ltzil ('U tutui iJ FiHtt' situa tii:l. Pt~ll tru pl 
,( 'C'l1l it t' t', . parti d', ,Il aţi Ulll" stiU t 1111 ţi lIuÎ 

l'lt de::l~l\,ţu'şin' id'·1JtlcP. Dil! împl'ojui"Il'Pit, 

l'!l.l'vlilUL -- At'llll1 ,l~ 'a.w.l J>elLll'll î11t~ilt o.ln\! 

(1<1.bl'ielu< ._- (~tl'îmbilndu-b€ ~le l.îl'i.) A~;'\t'Ulll
va m\:'.l! ... ,\ fo:;t o C")mf'dit> :iutl'eagii! r llchiplW'l
te~ ţ i efi'm i petreelli>elll l:>eIU-6 la 111 UHlJlt, Şti î căI" 
Illllllll:l ::le clil.i:n fiel'.a:l't' ,loi ~lll'a c"eui şi prăji.tlu:!: 
lljlUlg !wasil, un~ repedt, l'ell' 1)'('i eumri. ll.tn' îll 
faţu lL~'i, ia eheia de nnde nu-i: 

C,(ll'OlilHl, ~ - S'ai avut dwia ~ 
(Jlloriel'IL- X ici umbril de dltlil', 
('a:l'Olin3, --- A,.,ta-j lIostiIll ~ Şi hiidlllllHlln! 
U a.br iala ,--- La club! 

,l'al'OlitHL - r li .a-devăJ'at ghinion! 
O abriela, - ~ n-i a,şa , ~i dupii to~te ;,t,;t.ell ."la 'Il 

;:Ii in intulleri(', :-.ri('i udato n'am rî" «'.anume!, Am 
<rămae in fata llijei până 111 două dill 1l0ajJte, dind 
ii M~it J\mwnd! (lsbm:.'llind deodată ~n klCrămi.) 
Fel'na.nd! ... A! ticăloeul! ..:\.! moltstml! ... Mă III 

'ieal ii -: .. , - C lld~· (' l'am ~ 

CIl)'(JliJJu. - LI:I. ;;cot<x.:ituJ bUZllUIIJ:elvr< 
Gabriclu. -~ .:'I..~a, ~ Vi bilH'. am gă.''!Lt 1> :-Cl'l

"oare in bm:ulllU'ul lui, 
Cal'vliuu, - O SCri.8l.HH'p uitll1ă ~ 
(hh:-idll.~ Absulur: 

Pag. I 

efi la !lui l'xl!"jtil lHUlldi un >':Oiuglll' pat'lid P,)
Iitl{';, .. 1 !'ăl'ui l'XPUtll'nt chemat .s'ar zil't' 
efi t" cOlllitetul. itldC\t~t fUl'lllUlet1;-'() tPY.<l: 

"LI" partiJ \:t'st llIoi", uri .. Le ndtiul1e 
("!"'~'H llIoi" :;li astfPl iarft"l clJu(ulldilJldu-:,,,, 
În 1110r! illit'it nI uuţiuneH. PJ'ud<ltnt~ndlH;e 

drept ti l'urpuraţil' ~\Cru.sallcUI :-il' \'a iIl
~rădi I~U tuate atributiile Uf' ilLlllniratl'. 
PI't'('VllizfwJ Îna!lItt:'a IJunilur ,dedCJri df' 
1111 in ioarH, :-; lIJ)l'P11l a fOJ'lllUI8: "Tii [It/··. 

:\ u \d \.:âni. tiU Yei fi lll'lllUltUlllit nici
udată. dil'i <lstft.j dt' lIwllifest~II'i te]'(\':îtn~ 
HU SUllt dtbllGt' 111 Îlllpăl'ttţia sacl'Ol:iH.1lt.:

ţilUf_ Cu atât Ulai JJllţin vei an'a \'oil' să d('
jJl't!cit·zi ullumite lucruri si'tnirşitl, şi Sl! fi
xezi Jl'U111Llri lUai f'ulositui:ll'l:' in jndl'U!lId

n'a puliricl'i lJealllului llU~tJ:ll. nl'L~pl urih' 
tufe ,::i'UlI l'Ul'lIlut ÎII 'lll'lltlWHWL l'fmd rai 
l,'at,aJixit p~ 1>.1 art:'opag pulitic Jllenit tiă 
ILlcl'l:zl' Îl1 illţel~":lllll'l'edil1ţelor tI .. I(~. Judat{i 
ce'ţi {uci dati.Jl'la şi-i ară.ţi de pildă că BIl 

}Jl'Ocedl-aza 111 cunfunnit<itl' eu ideik cu
reutl' :;>i ul'cesităţilt· aewale, incepe ~R 
ţipe ('â piCH' llatîlllll~l.l. SaueUlllite O gaffi 
l'l'gn·t abilă tiU val'l~{'(H'l' membru al {.\cootui 
eOlllitt.'L Să tt' f!:'rell~c;:i DUl111l<'Zt~U de 11(->
lluruein·u i.\ i-u ar&:ti.l .şi ai face <laalizR. 
llH.iata t'~ti declarat f/'lidăt()f ţii urUi. dl 
naţia ,. iu prillH~jJi('. E l'ât se puare de ca
raghius :;;i ill1pusibil PI'O.(,'\.·Jt'ul <i,ct:"sta au
turizat. 1-',l('i \'ritica unei pr{)stii jlllJ' jJeJ'
~ulli.iJisi1Ut', ;;i dl'li,:n~lItlll inwdiat se tâ1]
guit> ia gura llLUre: .. Il doare IJl' partid", 
:\t' Îlltl'l'balll .surpriu:;;i. Ce \Tt~ti, dUllliUilol' 

l'uilliteţi. {'U }-li:.'l'jJetua t"tala1'l..' U U.(je!StOl' 

jUllgl('rii riciielile ~ \'it 1'llg[l111 ,să lăsaţi par
tidul ilJ pan', Partidul ,"illllU'111 noi el"} 

UlUlti (;C!l'i llll Slllltl'lll, \;(>'i drept, Îll comi
tet, dar cari C1Ye'lH de.':iiglll' nl:\rBcarÎ dl'ep- • 
t uri a:'iUpl'U ,ICH:3tl·j c-ul'poraţii. fiindeă este 
tiU l'l'zul t li t iod nl t ul'ilol' 11 o a,stl'C . Bincvoîţ i 
ti lll! ('t'l'a tiU pal'ilVi111 rit' ,1;păJ'<lH\ din 1111-

llH'It' 1l1l~U'll. dupu ('<[I'H vil aiScllHdeţi, lif' 
(':ltv uri villl>\'<l dill râmJuJ'ilc> lIt1a,stre l'X-

pJ'i 1118 t'()Jl\< lngt' I'i !;' i j lldf>că ti, III măSUl'H 

.sti yFi 1!llbuJ't, puţiu digp.sti.a \'fvt'ja,CBste 

l'a 1'01 iJii\ , -~ VWIlJle'A'ult:, l'i' -PfQljti lllUd, Lă(-
1Jutii ~ :x mUlli llCli f{'lllf,j 1(, n'am fi li .. ';'!! df> negli
jPllte~ 

Uabl'i-cla. U, au: 
CaJ'ulil1<.l. ~ lJ.elu {' HlC, ~'ris''''ll'\"ll? 
n'ubriela, .~~ Ghice.';Itf'; 

. {'aro1ill,a,-~ ])uamllt!<" 

(~Ilh)'idll, --- );"ai su gii>itl"ti, 111\ ~ J:.:.st.c a.ţ\ll :]0 

11lt)Il.stnl~)';) .f-';iil de wje~·t, ;l~ de ignohil! < .. 11{.)a 
HO>ifl 1fonsit'l'Vl1; 

('1I1""li·ll.<1. ~-- lklll kalfl11 Paritii.aml? 
(}abl'idll< ~- Da, SCllIlll'l( IIJ('~ .• U(\!a l"lIl'iiSian<t, 

{'ueotl.l IH·eia (,llr~: {'Îmtă: 

,J'<.t i ~'W1C ~ti t t' ma i:-'OlJ 

,-\. Bul' 1)(: 

_\.h<u'ht· 
.1 · ... i Z'lllle petH'-' luai·sull 

. \. bar h Î.roll ~ 

l'al'Ulill.a, -. ~ u a...,ll<i e lUdodia, 
(~Ilbl'id·ll, --- Ba da, 

rn~o D ILIE lucrul solid şi~preturileieftine e cauza că numărul cumpărătorilor nostri zilnc să inmuliesc, 
..- Trusouri~eOtnpletc pentr'u ln.ircse. __ 
Aranjamente ~ admjrabil(~pentru prânzitoare, dormitoare, saloane şi odăi etc. 
Mobile englezeaşti cu piele. Preţuri de tot ieftine. 

TARJ, LUCRATE CU GUST Şl'lEfTINE 
să pot căpăta numai la fabrica de mobile alui 

S 'k 1 ' R't·· Marosvâsarbely, Z e e y es e 1, Szeehenyi·ter 47 
OameniIor~acreditabili _se vând şi pe lângă plătire în rate. 

În provincie la dorintă mergem ~Jn persoană şi arătăm bogatul nostru catalog ilustrjf. 
'rELEFO!'lo; lXt' • ..114, 
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nHlvingeri au temeiu adânc şi ril.stmet pu
ternic în o Însemnată parte a opiniei pu~ 
blice. 

Diu lJl'icilHl ace.:ilur llHl.nifestari, oari 
se intitmplă să nu fie Z'ongrLlonte pe de
plin cu intreprNările ce le daţi dvoasrră 
îndatoririlor de n servi interesele unui 
lleam, noi nu ne nlegem cu deficite morale. 
dar "Zi, declarăm că ne cuprinde o adevă
rată oroare dezastruoasă, de câte ori dv. 
in loc do ti. cumpăni cu seriosibtea cuvo
uită gtîndurile şi părerile noastre. luaţi 
poze dn sHltimbanci, vă potriviţi glasul pe 
ton elegie şi nE' excutaţi, pretextând dure
rea neamului, cu c·t:ll'e ştiţi sti Yă confun
dati, de câte uri vă găsiţi în strâmtoare. 
Faptele anului diu ul'mă, luminează ş! mai 
puternic tainitele sufleteşti ale unor mem
brii din cOIl1itetul naţional. S'a infiinţat 
l'U bani ·scumpi un organ autorizat, 1110-

tivând tipărirea lui cu argumentul absurd, 
(;ă ar fi o imposibilitate ea partidul naţio
ilaI să. nu' şi aibă gazeta, oa şi când cele
lalte ziare româneşti naţionale, inclusive 
.. Drapelul'· sentinelei dela Lugoş n'ar fi 
,11e partidului naţional. Dar şi aici intere
~ele personale au oprimat pe acelea ade
\'ărate ale ne.arnului. Era ne\"oÎo de con
:struirea unui canal, prin care să se. scurgă 
totă lavina de injurii şi terorizări îndrep
tate împotriva acelor oameni, cari ihdrăs
u('uu să se atingă de autoritatea comite
tului ori aveau curajul să nu se identifice 
cu felul lor de a înţelege rezolviroo pro
blemelor no&stre interne. Aşa a început 
goana sălbatecă ~mpotriva tuturor mom
nrilor partidului, cari au ţinut să'şi spună 
euvâ.ntnl privitor la che.stiuni1e noastre 
mai mult ori mai puţin politice acolo unde 
f'fau datori s'o facă., în coloanele ziarelor 
noastre naţionale. 

Dela partid oampania a~ea..sta de a.ni
hilare a el€.'111nt(~lor cari desveliau inaniţia 
c'omitetlllui şi se făc€au 1nterpreţi senti
mentelor şi doririlor unei covârşitoare ma
jorităţi a opiniei publice,a trecut în însuşi 

-
sânul comitetului. S'a început şi aici ope
ra de dstrugore_ Se Întâmpla să fie cineva 
de alte păreri decât dictatorii politicei 
noastre oficiale. era oontrariat, combătut 
CU' tnverşunare, de ai{;i se tre.cea la terori
zare şi'} făceau imposibil. Omul trebuia să 
so convingă, că nu mai are loc într'o cor
port1.ţie unde sincerita,tea convingerilor şi 
libertatea de g[llldire este sugrumată. A'st~ 
fel a început jalnicul proc(>...') de destrămare 
al comitotului naţiona1. Rând pe rând au 
fost $iliţi să iasă oamenii cei mai de va
loare ai neaumlui nostm. S'au dus d. Oncu 

OOlul faptelor pozitĂve, a părăsit acest 
areopag. Octarian Goga. cea mai de sea· 
mă individualitate de azi î.n viaţa Româ
nilor din 'Ungaria, şi a eşit de curând În
suşi vicepreşedintele :acootui oomit.et p~
rintele Nicolae Iuan., o întrupare frumoa.<3ă 
a muncii însufleţite şi adânc înţelegă
tor al nouilor curente cari agită "i'aţl3. noa
stră suflstească. Staţi ~i judecaţi procedeul 
prin oare comitetul na.ţional -. arogAn
du-şi drepturi ce nu le are, scoate pe 
vicepre.~edint-ele ~'iu. Păd-intele Ivan a 
uzat de un elementar drept şi dat.orie a sa 
trimiţând organului aceluiaşi comitet. o 
scrisoare, în oare in termini cuviincioşi de
clară că nu poate admit.e ca în gazet1a co
Initetului asupra căruia şi dşa, are drepturi 
col puţin atâte.a ca Csioso Pop d_ p. să se 
~copere dp insulte un ,~criitor de valoarea 
lui Goga. 

~u se putea cere ca părintele Ivan ,sa 
::ie ducă cu prote..stui în comitet, câtă vre~ 
me A. C. Popovid nu le-a plasat acolo, {;i 
în put!licitate Prin unnare tot numai aici se 
putea publica scrisoarea de disolidarizare_ 

Comitetul sau expuneniul acestuia 
însă, îl ia eu un tupeu impertiment, pof. 
tindu'l să i'h"ă afară. Va. să zică. vine un 
nepoftit ca A. Popovici şi se ame.stecă în 
chestiile noastre interno, înjurând oamenii 
cari îşi fac datoria -căirrL neam. Asta o 
aprobă comitetul. Dar nu pennite vice
preşedint.elui să protc.qteze irnpohiva a· 

• A _ t lEZa_ & 

Carolina. - Ba nu. 
Gabrifl1a, - Ba da. 
Oa-rolina. - Te înşeli. 
(hbriela. - Eştisi.gură î 
Cwrolina. - Iţi jur! Uite CarQ 9 melodia: 
Ea câută: 

J 'ai z'ulle petilR maiiOn 
A Baroo 
A Barbe 

:PaÎ z'une ~tile maiOOll 
A Barbiron 

Gabriela. - (Care a bătut mă.su-ra.) - Ai 
drept.a:t{l. O Mnfllndam eu l' Almee dela rUB riu 
('ai1'(~. Ia mai înoeptl odată să aud. 

(Carolina l'eincepe, Gabriela o însoţeşte mai 
inrtâi în surdină, .apoi din tot peptul:) 

tT~_ .. -
Ambele Femei. - (Cântă cât le ţin puterile'!. 

;....,;.- .. :.y. •. ~ 4,~.~:. _ T-hr._~-:- ... ~~~~~~~~ 
J'ai z'une petitec maison 

A Barbe 
A Barbe 

J'ai z'une petiw m-aisou 
t· A Barbizon 

CaroliU3. - Acum cânţi bine. -
Gabriela. - Imi închipueso că nu e cine ştie 

ee lucru maro să ai Buoeee:sEl la cafe-oonoert. 

Oaroli'na. - Mai e vorbă! - Şi pe urmă' 
Gabriela. - Cum, pe urmă 1· 
('arolina. - Ca să'ţi isprăveşti povestea. 
Gabriela.- Care poveste 1 
Cl\i'olina. ~ Cu 9Crieoa~~ 

Gabriela - Ce scrisoare ~ 
Oa.:rolina. - BaritK>area dela Rose Mousseron. 
Gabriela. - Sori..souea dela Roee Mouss9-

ron L A, daI O scrisoare imu.n-dă, &cumpa. meal 
plină de murdării fi de Olari! O ~evă.rMă por· 
cărie! 

Carolirul. - O ai la tine, inimioaN mea ~ 
Gahrie1a. - Nu. 
Carol ins. - Ce păcat! 

Gabr iela. - Ah! laşi i! Ah! ml~.a.bilii! in. 
famii 1 Noi, caNI le sacrifid1m wrul, tinereţa, il1l
ziile, pudorile nO!\l8tre! (Isbueneşte în plâns.) 
'S ici odată; auzit-ai, !llici odată n'am să-i iel'lt a~ta 
lui Fernand 1 Doamne, cât sufăr! De sigm' că o 
să capăt un atac de nervi! 

Carolina. - (Dmola.tă.) Te rog G<lJbl'ielo, !ţi 
nu cazi în atac ! Câ:1l'd iti spun că am rămas fără 
aer\' itoa:re! 

Gabriela. - Dii'mi puţină .apă de melissa. 

Cal'Olinl8.. -- Numai -d~t. - Uite, pi6.lC'.1t.'l 
mea~ ştii 00 o să faci? 

Gahriela. - Şt.iu. Am să mă sinueld! 

Carolina. - Ba nu. Ai să rămâi la mMA la 
mine . .Aat:a o să'ţi schimbe cursul ideilor. 

Gabriela. - La ma,s~J 119. tine L DaT l1U pot! 
Cal'olina. - Pentru ce 1 
Babriel.a. - Suntem invitaţi .la Bl'ossarbomg. 

(In culmea bucuriei.) Va fi încântător! Vom 
dansa până'n zori -de zi! - Apropos de asta: in 
cunoşti "pas de quatre", Carolino ~ 

<WoliAa. - D&. 

23 Ianuarie n. t O J ! 
F t _ 

cestei ingerinţe brutale; din contră îl da 
afară. A"ta ,se chiamă ispravă de oameni. 
deadreptul inconştienţi şi neputincioşi. 

~ 

Ei, dar Dpera de distmgere trobuia dusbi 
l11<1i departe. ga trebuia încununată cu un 
act strălucit, demn de reput.aţia unui corp 
politic ateU de feroce. Ideea s'a găsit. Uei
dt:ln pe Ooga şi răsuflăm uşuraţi. De aici 
Înainte uime nu ne mai turbură trebşoa- , 
rele. Deci iată'! pe Alexandru 'Taida
Yoevud cu bomba: Goga. a încel'cat să-şi' 
rândă neamul. Lumea a răulas trăznitl:î .. 
Va să. zică suntem un neam de ticăloşi .. 
Goga în noroiul ŞegheştiJor? Ar fi groZlav .. 
Iţi pare că so lli'iruie o uria.şă zidire, Î'll 

caro !unt închis~ comorile scumpo ale 
unui neam Înghenunchiat. Dar nu! A Cosi 
un aten~at din cele mai rel,'oltătoare, ce 
se poate inventa de o minte omenească. 

O cl'imil ordinară. pe care o poate co- f 

mite numai o existentă dt' cea mai peaimă 
speţă herostratl~că. 

Calomnia fără. pr&cedent în istoritl· 
neamului nostru, e cu de.şăvârşire distrusă, 
astăzi, şi noi putem să judecărţ1 limpede_ 

Deput:atul Arpaşu'}ui şi IrUlltaşul nea
mului Dr. Alexandru de Vaida-Voevod. , 
aruncă cea mai grea acuză din câte 80 pqt 
Învent,a. in contra unui om şi seriiwr cu 
eel mai ins~mnat rol in viaţa noastră pu
blică. Acuza zdro bi,t.oal'e· a tradării. Co
mitetul se solida·rizcază cu acea,stă uriaşă, 
acuză, şi-i face loc În organul să.u. In unnă 
se dovedeşte că această m.famie criminală .. 
e o mÎrnciună din cele maiscârboase, denl
nă d( .. suflete p(>l:verse şi dosechilibrate. .. 

~.--.--"", 

Condllziilp eari Hf' ff(>:~far' i'n "'tTl'l'ht '" \ l' 
pl'rativ diIl a-ceste fapte sunt următoarele: 

1. Comitetul naţional. din care Iau eşit. 
rând pc rând toţ.i oamenii noştri de va
loare şi cu păreri deosebite de ,acelea ale 
unor politici,ani cu tendinţe de stăpânirc~ 
politică neturburată. l1U mai poate ayea 
pretenţia de a fi reprezentantul adevărat 
al partidului naţionaL 

GabrieLa, - Vrei tu să fii gerutil! cu biata'ţi 
pr ietenă mâ-hnită 1 

C~rolirua. - Desigur. . .1 

Gabriela. - Invaţă-mă ~i pe mine joC'tll &stA, .' 
~j . 

Carolin-a. - Cum nu! 

(Cele două femei se ~ă una în faţa oolel 
laI te. OrheotrJJ cântă "Pas de qootre"). 

Carolina. - Trei paşi înainte şi băta.e din pi. 
cior. (Exe<mtâ,nd mişca.rea.) Tra la la la, 11'1 la 
la la! .' ~..; 

. Carolina. - E bini}!... 
Gabl"iela. - Nu e aşa greu! 

OaroIrna. ~ De fel!... Tu la la la~ <tra 14 la 
la ~ - Bine bal:ansat .şi în măsud. 

Gabriela. - (Cântând şi jucâ.nd In aoo1l\,~ 
timp.) - Tu la la la~ tra la l<a la!' 

iL 

~ .. ----.. ----.... ----.. ------ ' 

~------------------I 
Dr. ROTH KÂlMAN, 

MEDIC. 

TEM E S V Â R -ERzstSETV AROS. 
Strada Batthyiny 2. (Coltul str. Hunyady) 

Cosultaţfuni: a. m. 8-10. d ... 2-4 ore. 

Consultatiunl separat pentru tubereulo~l. 
__ Altolre eu TubereuUn. ...... 
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2. Prin împrejun'!area, că tinde să dÎl:.:;tru· 
"ă tOL1te curentele menile să îndrume pe r-> 

!loui drumuri polifi.(xL ne,amului no.stru de-
cât {llc('i]oa uzate, aC(X5t eomiter, se iIlfrtţi
şoa.ză astăzi ea un consorţiu de oa~neni 
eointe7'csaţi care nu m,ai pOl1te cere să fîe 
r'oopectat de opinia puhlică de azi, deplin 
lămurită asupm acestui pseudo-comitet 
al ne·amului nostru. 

Scrisori din Bucuresti. 
Mode nouă. - Boala spectacolelor. - Publicatii 

de reclamă. ---"- Micii 8,!onimi. - Analogii. 

Bucureşti, 4 Ia.nuarie. 

Poate 1llCalIIJ. nu 8'e observă sehimbări mai 
repezi, ·În 'eepriveşte gustu:lşi distracţiile publi
'(~ului, ca îll. Bueurcţ<ti. Ceea <'-c nu plăcoa. ieri, 
pl8JCe !\.."ltăzi. LU(,l'IU'rile, cari ·azi !IlU au nici o im
portanţă, fii &lgur că mâne VOT fi eăut·ate !prin 
rmgherele unue IllU foot arun{".ate_ Oa:menii, cari 
până ieri manifestau un suveran dispreţ ~'ilJtru 
teatru de pildă şi pentru Dr} ~e S1pectacole in· 
dI"Uctiye, aMăzÎ 'Sunt cei mai avizi l'lpoctatori ai 
acestora. Pe când 'altă dtatii di rc.c·t,orii de telhtru 
~c plungnw. de ITI('Ipăsare-a iPThblic1.l1ui, ,astăzi tea
t.mle, 'pe cari le 'are -ea:pital'a suntprc-a mici şi ne
Î B.căpătoarc. 

E un w'r, o imbulzoală, o SNe aJpl'OlaipC bol
ll'.avă, c.are, da-că n\ai (mnoaşte firea bu'Curoştea
nului. eare se plictiseţ;te a.'}Ia de curînd de tOlJ,te, 
T,e-ar pU'tCI3. indrC'Ptăţisă (JI'(\zi că ai a face cu <,ca 
ruai -curată în.frufleţire pent.ru artă. Ceoa .ce nu 
pot cuprinde. te.atrele - dintre cari douiil ,,'au 
<!~hi8 in t~mpul din urmă - găseşte loc in să
lile, \lTI{le I'C dau Niprez{'llltaţii cinomatografice, 
nu totdc.auna dint.re cele mai m()ralizăt.oare .. 

Azi am aju,Ths 3.f>O]O că nu există stradă mai 
fi'Otwcntuttă,p-e car(' să nu existe un cinematograf, 
lmde sii llLI auzi 'a.coleaşi chemări de diminoaţ,a 

-~~~~flilnă seara: "Acum se incepe wprezentaţii. Poi-
. lliţi 1. bilete domnilor". Şi lumea aleargă. Per
~oane din ~le mai diferite (Ilage so('iale se îmbul
:teoo ,să: 'ladă wprczmltaţia mută a eutărei scene 
de .'ffiIlSatie, sau, rar de tot 'Scene din marile piese 
de teatru. 

Să fie a.re-ac'lUa într'adevă'r o manifestare cu
l-.ată. 13, dorului de a se .cultiva ~ O fi. Dar, în 
~!himb, opemle de adevărată valoare literară 'stau 
În rafturile librăriik,r. Operele. cari dau de gân
~lit, cari falC 'PC individ 8ă jude<'c, .să cugete ;asupra 
rOlS'tu!ui hti ÎIIl '\"i~tă, încep '3 fi neglijate. Es-te a· 
t!oasta mai .curînd o maroifest:ue a oibosC'lii, pe 
(~ire o s'!)~ict.ate, ('arc a făcut nişte salturi aşa de 
ll1ari, () simte. V m'a 'Să i·se arate repooe cei a ce 
II inter('scază. ,,,ă ewprin,dă repede cooa ce, prin 
.studiu i·ar redarna.răbrlaw .şi che}rtuieli .de ener
gie. Şi a<'CiStn (\~te uin aÎ1Îhptom îngrijitor 'Pentru 
f"leS'voltaTea normală Il! eultur,,·i. 11aial("S când 
te gândeşti <'ii drag-rstea manifostată azi fl2.ţii de 
Hpocta('ole, "a di'8"pare mâne. CUlPă ce mai Întâi v'a 
fi nimicirt gootuJ de citit. 

.. 
Cei 'Cari lpll"ofită de acoastă <stare de Splntc 

,",unt ,antre-PN'll1orii şi iubitorii de redamă. C!Un în 
ooart.e ţ'-.i. dOTuJ de dş.ti,~ joa<'ă un rDJ prin-cilpal, e 
firesc ca şi f"e('!a<rntll .să fie în floare. In timpul 
~Hn u'J"11lăau încClput \!\ăJ lapară ipublicatii, cari 
n'au aJt StOOlp decâ,t acela de a bec reclamă cu-
1llrui ,an tr('prenor, eare ipuţin .se intorc.sează de 
f'UltUJ"3 publicului. 

Aceste prublio::t>ţiisunt interesante mai ales 
tmn Dourtatea mijloaceloT, de care 8e fol()so..Iloe 
spre a putea 'pătrunde. :Măgulin-d pe ·cei slabi de 
î D.g-er. punând umărul la. carul nevoiaşilor, îm
,prumutând schilozilor literaTi () cârjc spre a 'Putoa. 
fa(;e câţiva paşi, :publid.nd fotografia cutărui ta-

"TRIB UN A" 

TaEWOnCZ ri~i'C()1 În toate manifostări\le sale, l1.<;1or 
Îşi rpc:a,to (~rea 11111 I'Itrj{' de {"C'tih)l'i. cari sunt reeru
tati de rp,g"u,lă din -<"ll'l1(l<'l{'.uţ.ii lOarreamtdor hguri 
pe eari le trumiliază. 

Unde ajung apoi '('u astfel de rprocodeuri c 
Uilur de Înţele-s. I'n b 1 i{'aţii le ace.ste·a devin un foI 
de debw;,-eu al exhibiţiilor tutu!r0'r n<lui"raRiaţilor 
Eterari. tlltur(or .mil(,ilr~r anonimi. 0, anonimii 
iltştia cât 'S1lJl't de iputerni,ei în întllnerocua ce pla
nează lliSu'pra IOlr. în siguranta ce lc-.o ·dă un nume 
format după ZC"C€ ore de grea frii:mfmtare de ma
terie {~erebrală inertă. 

In fata ~c-lllj pe c.a-re-l .... a Înjura mâne de IHllb 

paravllJluolanonimat1Jl1'ui, tS'tIau zmeriti, .nu îndrăz
nc!'c ,~ă r(l~t(I:"odi o vorbă. Ba din euntră 8e simt. 
măguliti, !Se siHut fericiţi {~ă li--se ':Hlre!'lC'azx o în
treh:nc. Aiun_~ Însii la ma.,.la lui de .seriiS, prinde 
cUiraj persHlIali>Nttca lui. ·la lumina ],amllpei ia pro· 
portii llria~('. & ,,{'de i,,,toric mai mare dl"cat un 
Iorga. suu <puet ca'l'e ,nu r3dmit~ pe Emine:s·('"u, sau 
crit.i'C ale ('ănli aprn:icl'i \-01' fa>ec marţ pc 11a
lOrc."eu. 

Feri<'Î:tă iluzie de -efrteva. {,re! Că'ei de îl1d~1.tă 
cc,~a·til;;f:1(~ut de sine ÎIlSll'Ş, lpără,;;oşte cei patru 
păreţi ,ai crt~i, in faţa cdui pc care l'a .,execu
tat" 'picNie ori ce convingere, (Iri ce curaj. Câti 
tipi de a('eş>ti'a nu vor fi stat smirna în fat·a lui 
Uhcndi. Câti nu au 5t!bt in :Lceia,~ dcpl-oI'l:J,bilă 3Jti
tudine în faţ..aaltol'a. Şi când îi vczi şH ştii 
par'că 'te revolluă: cll1'ajUlI cc-l mai au !Să trăiască. 

.. 
Un exerrnphL ~1aj{)ritatea m[,{](,I'TlÎştilor no

ştri nu au la adresa {~perei .lui J)t>lu\"I'lancea şi 
Vlahută ·de<'Îlt cu\'inte de OOllt·ă. Caion11smul ca 
dGctrină htcrară, modificată l.lC i-ei pc colo a foo<t 
,ltdopt.a<t de cci mai ,mlllti dintre aceştia. Şi cu 
toate aC0.<;,t~a fici.>.are dintre ri~..li(',,·lii {lotra.ctori 
se simte măgu.lit cll1ld ,'cde un semn dc wtcnţîe 
din 'Partea maicstrilor. 

Pri,ntre cci eăror.a Ţ1ă,t~a tu.l le-f,L pn .. " în tr' o bună 
zi 'pen('lul şi t;I.1.l<-.,ta in l11:m:1 - pj·p.torii c.mouimi 
- îlltftlll("~ti indivizi. ('ari nu re('nno:-c nici un 
merit lui Grigorc!'-cu. Iţi vor vorbi cu oroare de 
pânzc<le marelui artist, îţi ,-OI' faec teorii c.uri{la~e, 
îţi v{)r il.ră.t~'l ,J1{.uile y(\(kri, 'Pl'iJl{~i,pii]{' nouilor 
ş.coaJe, căNll"a aparţin ei şi, >l~l cxemplu îţi vor 
prezent.a monstruozităiţi ieşite (le sub Ipenelllli lor. 

Cu toate Rrc,<;tp3, {le-ar vedea unde\-a - într'o 
dare de S(,3illlii plihtită - -cii I!'nmt eo"nlT}al~ati cu 
GrigoN\."'Cu, ar ,al~rg.a, ea .şi eronl lui Cehov, dela 
om la o'm, arătflIld rîndu.rile {'c-i arSi.iWră sll'l.>{!ei'-ul 
în viitDI'. Ti'puri do Rcestea, Îlltîdncşti in tot lo
cul. In e3Jpitală ('·a şi în .provincic. 

* 
Aeeştia:nmlimi sunt rp-prozentamţ:ji scădcrilor 

eul,turei noastre. De fMipt au şi ei un rost. Ser· 
v~c spre pil<lă 'Celor 'Cari >%udiază manifestările 
de viată ,şi cultură ale so-cjet,ă:ţilor. Ei sunt mI1-
bra carc f!l('c ",ă lumineze ('U atât mai mult ade· 
văratele valori. Ei sunt {]aii dropt pildă de ce 
e:-;te în stare sii facă mim·juna şi laşitatea. Şi de 
multe ori, ,n(}y{)iţi "f;ă ia~ă la lumină, îi >,('zi că 
sunt oamoni 'Cu protenţii tIc fire întreagă. 

Ca7.uri de 8{·p.stea .cunou.ştom şi la noi in Ar
dC'ul. Cilli'va din ei ne ştie 'Ce nwtiv lansează o 
calomnie. Publicaţii .cari n'au alt rost d('Cât re
cla.ma {le o 'parte ,si <.'>alomnia şi injuriile de aha 
slmt şi la noi. In fruntea 101" stăi pamfletul gold
fi~whian. Silit de l.:ljinîa 1mbJică să iasă la i"eaIă. 
vezi că de beraIa înjurăturilor (le după paravan 
sufere şi cu'tare n.oetor. -careprobabiJ va fi curat 
pe mulţi pa,eienti de boale p:re!e, numai 'Pe ('1 nu 
s'a putut cura (lc liJ;ysa de răspundere. 

Dar ·da·ea tt{)ti şi-ar da seama d(' gravit.atea 
cnvint('olor, unde ar fi varietatea -c'll.ral~terelor? 
Cum am putea dÎ;ştinge virtut0a şi <,urajul Dpi
niei? Cum 'am putea vedea bUIDa -credinţă şi cul
tura a{levărată? Da. da. Au şi a;TIDnimii ~i toţi 
cei pervertiti l'mfleteşte un rol alI-or. 

1. U. Soric:u. 
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George Enescu. 
- rrmeerful Societăţi.i Filarmoni-ce din Anui. ~. 

'Arad, 21 Ianuarie. 

Vl'e--Q t.reizeci de vioTi şi violonoole, un oboiu. 
o hadă, fanfar-{', pkulillc şi flautc purtate de 
tnâni şi gâ.ndUiri <străine, ne-au executat eri dupi 
amf.";:\'z în furturna ralrcuri,lor 00 tremura sub vraja. 
unei pocsii de(l'Sf,bite, niJlnele 'Unui mare .artist ro
Illân: U-c'orge ElH..iS('Il. 

Era la cOl1ecntu,l sirnf011Î(' al 8oci<rl:ăţ.ii fiI ar
rrlO'llÎee ară:dane. O sală plină (k .. strriiilli_ Ici 0010 
risipiţi câţ.i-va ,români. 

E lLU cwniment.. UJlgurii, cântă o pastorală 
remÎlneasră. Cei eâţi,'a romani, !mnt cu inim:lo 
strin;;e. I }oinele lor pe u'rcuş st·răin. 

Flal1'tul zire humos, p~l..,;el'e gaJbenii'n cioc, 
harpa tremură lin şi vîolollcele înganii, duJooag, 
cund 00 ridil'ă un freamăt., ce se î.ntete;;tc, o h()I'ă~ 
o !lal·bă. o băltt1ti""~. un c[ml{'(' haidueeo<c, v'iorile şi 
fanfarelc se Îl){~hilagă, tll'emură ~i toba şi piculi
'!lele Îneop ,să fluere ... e o furtu.Ilă, în vi""upăi'at rrăsmlă 
,.Ci«'Ciu·!ia"; o cautau fruIllos străinii, destul do 
frumos :;.i pare dl t,remurau c:ltm'a buze şi se u
me.zeau Q('.hii. Homîmii din sală, ea:riai'-C"ult.a.u p

moţ.ionaţi. 
Ce furtună de melodii frumoase in past.orala 

acea"ta a .lui Etwscu. E 'Î'ntreg sufletul cinbănnlu
lui frUlmi}!!, care coboară în zj de sărbătoare in vale 
să'l;li verse focul iSingllrătătii şi pleacă apoi pc în
scrM, i,ară la vitele lui. Doinind. E însu-:;i sufletul 
n·tistului in p..astorala 'uc("llBta, sufletul fhkăiaşu
lui la ş('uisprozoe-e ani, aprins şi candid, vijelios 
şi bh1nd, 80ni'n şi întun('ooL E su{letul c()ipiJului 
arti:st, eare \'i..,;a la stcle şi zâmbe.ll la culori. E 511-
fletul mol<loyeanului gingaş, "pă.stol'cul 'nalt şi 
subţirel tras ca prin in-r,l" al lui A I(\('"sandri, su
fl{~tlll i.'ullI'plieat în eare se înti'tl-Ilesc şi se fr-ă· 
mi"tntă l1cdu:lm;it toate frumuseţile. 

('upillli a.rtist eare nWl'gpa în·cet şi sigur sprf' 
Jliure:! artă, fără ~ă o ('unte încă. 

Enescu a seris pa,stora.!a a{>caOitll la şeaî~pre
ZeeB anI. 

Flu,{·ăia:;.ul săI ba tl{'>C, cu plete negre şi oohii vii 
de atu!lei, în anii ulrmători primul pr{':miat al ('011-
servMornllli din Paris, - este .astăzi marele mae
S!I!'U yiolinistşi c.ompozitor în marea cetate a 111~ 

minei. Dar tanarul de acum cu ,părul frumos dat 
pe:-ltc frunte, cu mişl'iiri şi aplH>lltnri din lnnwa 
n.are ce poartă în nume şi'n înfăţi~a.rea severă, 
o glorie mondială, păstrează în OCUI tu!. focul co
pi-Iuilui rOnUtll din capitala .Moldovei. 

Astăzi c{ll1d 'Pe .."('€-nele eu reHume tic aici şi de 
poste O('pan, :::e dură wmpoziţiile lui George E
nCi>Cl1, gloria iuternation.ală, mi1rturiseşte cu dui·"J>-
şi!' ,adoraţia 00 o are pentru pământlll natal şi pen
ltI'u eomorile suflC'tullli românesc. 

După Grigorescu şi Coşbuc, Enescu, eopillli 
Mold()vBi se ridi('ă tot mai luminus, un ast.ru pu
tf.lfllic pc orizvnturi,le .azllri ale cerului românooe, 
unde nnp1 {'u pel1Blul 0el'lalt eu condeiul.a oolon:.t 
în hmlini nomuritoare frumusete-a ncasemănllltă a 
pocsiei din viaţa. poporului nostru. 

Enescu,' (>1 desăvârşeşte după ace,,;>ti doi mari 
arti;:ti. geniul po<"siei populare, doina româ
n{'ască_ 

N umde lui En{l.."cu n{'-a a'dus şi nOl1ă eri lli.d 
lina din ('('le mai triumfătoare bucurii. Accea de 
a ne vedea .aplalIdat~ .!\ub ochii noştri cântecele 
poporului llOslru, doina, efUlltată de străini, Cl.1 
toată admiratia cuvenită ori cărei opere frumo;l$e 
şi nu,i ales slă"induni-ilede ei un art.itst., care riis
billd prin hot.arele C'Cle fără de trC0ere ale şovini.,
mullli, a putut să li-se impue alături de nume!.e 
ma:riktr· ~nii universale. z 

Georve Enos{'u va cauta într'UJl mare oonoort, 
la BmlaP<"st.a în 2 "Martie, şi nu ne Înduim cii ma
rele nostru a.rtist v,a şti să puc 'in a{leviirrut:a h~r 
lumi nă rnăestt't'le saJe compozitii, -cari C'xreu.t.ate 
de însu.şi arti.s.tul v.or cucmi l<aU'ri de eaJri a fost 
coperit în toate :marile oopitale ale Europei. 

M_ 

llÎ;!1 fABRICA DE SPALATC<U ABURI I 

Văpsire de haine. Curătare chem!că. 

Wl !(RISTALY" Spălare cu aburi. 
II 1" III 1 06zmos6gyar, Kolozsvâr. Pâlv:md'ar. I f la suma de ~8ste 10 Cor., pachatul se retrimIte francat. ) I 
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Cronici liferari. 

Cum s' a stricat limba ro
mânească 7. 

De Di. AL TăJăşescu. 

(Urmare,) 

Dificil, dificultate. Este şi nu este g'1'('11 Şl 
,grf'llt:lIe, intru {'[It nu tot ee (\sk> g"1'l'1l o",tc În 
<1w(,b.'i timp şi difieil şi "iecr..,a, .,Piim[lI1tul N\te 
greu. dar '1111 şi difi~~il". ,.I)'~mni~oara ('~te difi
,cil:l .:.!:ir llU ('~te şi ~r('a". Aşa dar choiar d:!wă nu 
pl'lltrnalt."<''ia, P('lltl"U înlătHn~ll'f"lt întclc;"nrilor 
11111.1(' C"t{) ncee_"·:!r in limbă. 

Divorţul (~te ('U !Hkyiinat d<,:<.pi"irtC'ni{·, aepl!
>"ta se :pnale zice ÎIl':':! ,,:i la 1'I1perea ori {'lirei În1o
vilr:l"ii. I,Jt' (,:tlIc1 divortu,1 <,,,te ",pC'ein.l lllllllai -ce 
:priv('~t.(' {~i;'~llt1J'iill', ,.K e putem (1e-<p:1rti prea bine 
făI'ă ,a di\-or(a", l':llld plc{'iim siug"uri la băi. fură 
lle-\-a,~U;, ';;:lll nc\-a~'1a filră hărhat ;.l<'('~t din urmă 
f'a fi·i'ud chil;1,I' kl modă, 

Distanta. Zin' . ('il (' dd;lill'klre, da, în,,!1 cu n,
.'[,1<1';' tln'!,t (·.-tu şiapropiel'l', A~u d~lr d,jstanta 
f:'l;-,I ,;ii '"tri('('('lI\"intf"lor dcpăl·t:ll·C' ~I'l!l apro11it>re. 
(·"tt' _cP:lliul Ji11C'ar dintre. dom! Ipmwte date mai 
d['1J:.rtc :'<Hl Jll3inI11'o:i'Pf', A{'Cll"t:1' linie q)(~:J"te 
ple(':l O],i dela noi. o),i ea {'~te 'IHlI'alelă {'uo{'hii 
lI'}:::trÎ î'!l'tre d!lwl ~:mnetl'.~itll,.lte în oarC-t'are J~arte 
a I 11 Jrwi, I\('~".,t ('u\":lnt nu altrr(':1z:1. ei îlltregc>.}tc 
hllha, 

Educaţia. Oplltelll tJ'nduee (:-Il ('fC',;,tere. ca 
~'.-tu În'-iă o t'l'C,-;jM'~~ ,,'])('('ialir (~al'e S(' rd'ră fie la 
t'll.f1c,t\ll, fie 1.:' ('orp)l! omului . .t\-u tot {'C ('rr~tc 
jlOHtC' fi ~i cdlwatd- e. "Edlw:qia "opiihr tn'buie 
fileu! il ';;c a(·C'l';I.~' tl"(,;l'ptă {'li. ('l'pştl'l'l'U lor". Se 
]Ioa!" Zii'U .~i tdllcatie fizicii şi educatie inte!ec
tu"dă. Hezi!lti"i dar .('ă e:ll1('a\i.a e;;te o {']'cşt('re 

/'ar(' (',te Illni 1ll1!lt. "all lllai vutin inflllcntată (le 
voint.a n(}a~tl'f!. 

Aesita. 1>. LahoHl1'Y zj('(1 Cll~l' )Jo~lte Înloeui 
prin \'!'rlml I:~ ,;:;c .Î'ndoi, Ki('i (Ier':,t! D_ 1', "Xu mă 
îndHj,,"e de [mo1'Hhil il ai('a"a, to:! 11$ ('7.1 t a-l rOCI)

tll:inda fiill,d e:'rIl kll(,.~", Apoi t->ă ne g:!wJim nu
lrl'ui ,eittc lu('rl1ri to;e îndo~lie fără sit t'~itc, fiind[':! 
f"'ij'tal'f'l o-te {) ,:liihi('iune numai Sll fle,(eH:;r:ii. pe 
(':Olld lllJojrcapoate fi şi ohiet,tid. 

Fluviu, n~:1 ('nmhatpt'u în\'(,I'~nllarO aC'<,~t ('u
,.:Înt ~i 'rH~ d('J'i\'atlll lui: ialf.11lE'nţă. Zi,'e cii fln.\-.inl 
pqe indC":!,il1nt'\ f'xrlrima,tpl'in rin. ::\11 e",te ex;}r't. 
~fiL mîl' eă ntl-ţ\j ,"II'lc~p aminte ~lin da.-aa 2-apri
marii I!wie S{' inya(fieă 'apele s{' deo;,ebrs(' astfel: 
iz\'o::l'l'lo (~111 '-:ill'g'Î'l1tl']e) '~e \'ar~;1 În pi\l'nir, piira
il'k in \':i.lec!(" ":'dro('le](' în \':ii (p-:Îd('), 1':1il(' în 
riuri, mai lllnlt" rî\lri formc<!z:1 fluyii, "('llri I'C 
\i)','ă din'f't În j!al'c, O{'('anc ;;:I1t" în la<'ul'i mari. 
Jll ee ipl'i\'L·,.~te "iTlflll~nta" ~rc aeei a'! ya]'are ca 
,~i În rî lirl'il'('':l. wmii ndouiienyi1l1tele ~UTIt fr1lm n;l--c, 
I'\(JnOl'{l şi .,;cpot în:l(l{~l1i rr('i:~l'o(" de()are{~(' înRâl C 

1) 1l0ţlllne ('Il're <'<' În~r('bllinteazil rlG~, ~~ot fi în uz 
:l!J~:îl1do!lă f'uvinte!l'. 

Fiit~r. Nil puate fi {~o'tlfu'nd:lt ('11 yiitol', intru
t':Î: prillll1.l C'U\':lllt deriYă dela \'erhul a fi. iar fH'cst 
Jin llnn:'i dela li H-ni, Cine Ip-a întrclmi.nta't, f!,~m 
\Tr'lI ~;I ,le Întrehllinteze', unul În locu,l altuia, nu 
~t.i{. r01ll:înqte. 

Familist. :\ li (.:.'t.('nu.))lui dt'erlt i,n]o"~ll~hil prin 
îJHUMt. POli te fi ('Îlll',".l, {,lUlil ist viidm'. sa u cli
vOI'(at, rflHr are cft.pii. j)ll{~U nilllc n'·are (le zi ... in 
('011;1: ni fa:miliei, {'(' mo,ti\' 'pl1;j',em avea În (>l)lltl'!:l, 
<I(')-j ni tul tJ i 111 i? Cii f)r, LalllH':l ry n':1 în tl' 11'$ ('o 
În:<cmnează .. fllmili"t", nu (' Iflc loc 'lIlotiv ~it nll~1 
intpk.H!:!'ă ('~ih lţi R'm5 ni. Fa-mii ia JlU se .mii rgi-
1H'';ItO 'n1l,mai la ('ei (Joi 111<:l1rati (';h~rt:[)rit1), :1('0.\
~ta e familj:!. 'cea mai 1l.:1l11fl>C'111ă, b:1 cupriwb mai 
:dc'1 ef!:liiişi ,ai,te rnde de ~iinge ee conviqnil'f';<> 
1'-ll!la{'('!aş (a(~()pl~r('..'mi'mt. 1131' in inteles m'3,i lHl·g. 
TH.' :l('('I(~arJ lm a(~ela.ş nUlll(' "i sunt de ~H'f"'laş 
HÎtnge. 

Incendiu. Zi(~e că este indo:!,Îlll1S ('xpl'illlat 
)lrin {'llyi!Ml!!l f~)c. At;G o fi. dm' f()cnl din t'ohă 
lIU f'~tc in('emlin, {'hiar de s'a f.liprins {,~lll. Tre
lHlic ",ii nrflii l{'aHiI, sau ceva lllcm mai (le v l3,loarc, 
('a , .. ă fie iuecndiu. Da{~ă ,n'Ol am desfiinţa ·ac(\~t 
(~ll\'iînt, ::IUl d", l:,yituriimm'tală .,Boei(',ătilor de 
asigurare în ('ontra incendiului <,te." Cum? D. 
L n'are a~tiuni? Xu e~tc a . .;ig'urat~ In ori ce eaz, 
dt> t'(' să ,~â 6i~' i III 1 înt ba ~ -

Infect (l~fn.·I.lllllc), In apărarCla, aceetui C'U

vtlut nu IjJJcdez illllmai ca medic, ci ~i !pentru ca 
să-l ,SoI.'Up pe d, Lahovary de sitll,ati~l echivocă CI' 

şi-a cn'q,t (~olllhătând al,{'~,t cuvânt .chLpă .ce singur 
îl întrehllintasc În .a{'o]'<l tCM (pag, l1J 

Vsa l'('I(~()llla,ndă 'în:loC'uil'ca eu ,.puturos" ţii 
,.putoare", A,JI dar să îl ci.tăm chiar Ipe dsu,: "Iată 
adedratul {pmţm'.Î"Hl, de ,(lare .ar t.rebui să ne fie 
ru~in(', c:tn11 îi ve,dom tnfoc,tîmd rcpertoriul Toa
tn~JlIi l\'aţît)'IHd" de, O;1W nl să zică să-} l'<lrigtlJ1ll 
a1\tfo4:. ,,('Îl nd li \"(',dv.m ÎIlljlllţilld rDpcrtoriul Tea
trului ?\a(iunal"? A,tUll:ei ar trohn,j ,să i~im cu 
b:ati~t'a la na~~ >(.Ji,n teatru. 

D. LJ,hoYllJ'Y 'lir trebui să ştie di sunt infectinni 
cari IUU put, ira U'!lora le mi roase hine, aCOU,-;Wl e
~te o elwstie al' gu;s,t al 'O)".g-anlliilli olfa<!,tÎv. In 
ori 'C"0 (':IZ in{(,(,\lulli,le ('ari Pllt O'llut în o ,f;t,a.re 
fclll'ltC În.aill'tn1ă ",i ,if!'ipna mdună nu 'I}{'t'mit{~ ~ă 
Il' lă"ăm li 'ajnl1~(, li';'I'Uă ,,:,ii te lo\'c:uscă duhoarC'a 
la ;J)o:(r:;. 

Incapabilul. Zice sft-l cxpl'imil,rn '('l! llt'>prie{'/put. 
Dar, ,.<:Î,ralcllIl de mine, (mHll nCJlri('('Jlut nu se pri
('(1"0 în o ·a.fal'('l'c naro-c'lll'l'·, la o lllospri ... la filolo
gic de cx. ·şi tpO:l'tc fi {curte (~aJialJj.l În alkeva, 
în {1l't:l. poli,ti,'ii ete. l\'c'put'-mdll-i<e înllileni unnl 
pe :Jltul, a:m:,;ndQllă {~a\'intolc ,au -drupf:lll să tră
ia:'-,':! pe ,umt ;<,:::anlt, -do~i unul e de originc nco
Jartină ;;i altu,l ,~l~td,_ 

IncapacÎ,tate Pl'(.t·inf; 11l~pl'i'CeJler(', 'are aoeclaş 
ar gll.n1lJll t {,'a ~i "iIH>a,paIIJil ni". 

IJlund<lţiun-2. H(văr;;arc. Aşa este şi u,tuş ~u 
('-:it(' l:~;l! I)e (·X. "t;';1 N'Vltr,;a,t 1:1pa din hutoml 
<k)':! ~~tr('~ill;l!" (laI', J)(};uunc f,-r(',~t.(',n'a f»cut 
n;<~i o inll'ndll: le'_ Vu'i ul'C'laş argll,nwnt oa şi ,pen
tru i'tlec·ndiu. 

Justiţie, Zi('(' <'t"t-i flreoptatc, Ar tn'hui 'si] fie, 
dar lHl c Îilt()t<kmm:l, In ori ce <":IZ ~lJQIt dOUIi fe
luri :le dn'l;)t:qi: una pe earc o ptucm avea şi da 
noi în~inc,:iar alta pc {'are o împart lIlHTNU jude
că tOJ'ii; C'('f"J,.:ta {_"te jw-ti tia. E firesc ca jns-tiţia 
sil fie dn'lIIp-tă, <Iar f,iin(leă l'·a {'.;;te o iMtituţie ()
lll(~le[e{~ănu <""tc Întotdc'a'l1na sinonimă cu drl'1p-' 

t:~tca. Cine Il11 ('.,.:te ~hlmerit n"are dC'C'Î.lt să ec:n:.·C'

teze {~rr m()d~~l jll"ti\ia lmţ!;l1r,-'Os~'ă, 'Şi iI1lO'liCl't, va 
7..iT~r {'il îl1'tr·.ldEwiîr d. Laho\':t1'Y n'are dre<pta1,e. 

Juae. \"a ";1 zi['ii tiner, tim'rel ~ Da. junii rl{~ 
rl'''l1iil '.~lJllt oall!c11i tinNi, dar >,Ullt ~i juni hă
tl'i~li .• Junii I'l,rnt În lllwle 1,'(:l1ri JIlI111iţi (~{,i de 
('llrÎnd {':'i,ătnriti. În ,-,!te 'părţi, În ::\1 C)ildo\'a de i~X· 
il1lHle ,are Î'n,;eUnl:lta(ell de -tiner. In ori ce caz 
. ' - d 1 d, l.aho\":il·Y "e în~ali1 'C~t1ld îl taX0:lZU e ~neo 0-

giclTI (kla fr::n;nz{'!(-lll jc\:ne. _ ~. 
F~te ·ar!(~\'tll~,~,t Cl' la 'PU!,"f a llWClIHlt oRa (lIs

pară În 1l11ihe lo{'\:;'i. {Jar 'l'l'("tntin~l(~ni au r~m.as 
eu euJifiea1iv la \"itl': jUJH', ju'tlean, JlllIl{~at ŞI JU-

fJlIl,(' :1. 
Aiei t1'el,nie ~ă ahrhid o.pal'an:t.('ză: d. l.J~~ho-

Demonstratiuni sângeroase 
în Bu~ureşti. 

lJucurcşti 22 lanuarie. 

:;i 

î 
iI1t' 

}f (,(·tingul rrwnstru a.l opozitiei unite;~ 
('({re a Q1'lIt loc ieri după amiazi, s'a prc-"î 
{l1{'llf În teatrul <mor demonstraţiuni s(în-,t(' 
[/('r(l(/se, Ternân,tÎ1/du-sf' Întrunirea, 'mul.-!' 

t.im,l'fi. e]lu}'mi"i a pornit în r/mdu.ri st1'fÎ1~s" ill 

]1(' străzi. Tii InUl/l'a ('oncoi1dui Se' purtm/,''''' 
toble ('1/ inscriptia .. Jos gun~rnul!" "Jo~' 
ciocoij !" })cotlu!r1 din mii de gur{ S'(1 dof "'Il 

lozinca : ~Jl 

La Palat! 
':-:n 

M (1.'W nlOnnă de ()uJlÎclai a 1'Upt c01'do- .... 
nul jonr!aJ'll/i/o)' cori ÎHchi.';('scrâ accesul pr' 11 

(' a f I'l/. F iet ori t'i :qm~ Pal (l t. Ordinul jon
danJlcriei iera, să JIU Îinpi('decf~ demon- c;fl 

.'; t. ra tia, tiar Sel () prl' ascâ în uri ce caz îna- i -ţ.i 
info/'('(/ dC1I/onstranţilor la Palat. Acesta 
uJ'(!~j' fi t()~t cOlIl/micat şi şefilor opoziţiei, g 

In vnllă dnno)7sfrnnţii au hombardat ClI'I(>, 

pietri' cluli/il ('()II.-.;('rl'(tf(~r :-:jJi'il'glÎlIdu-i loak':n 
{!'I'l'stl'c!c, _, ! 1'< 

Un domn ud,'()('nt ('1/ /lumele Niţ.cs(>ll. I 

('(il'(' SI' ajla În duh 'Q fost yuw rănit cu, (l fI 
pilit /'il. J)l'm(l:I.~t )'((;// (ii au d('rastat ma; hl 
'JIIu/t(' ritrillf'. S'a dat 111UII'ci ordin jmldar- p 

mi.!()1' si/. ('/,(1(;1/('2(' j)ia(a dir/ f(Lţa Trtrului. B 
:Yatimud. In '/lwH/elll1ll (/(,1',';/0. d,. ])c terasa " 
hofell/lui ()onti:wnfa! *i din /1'1'(',<;f1'(,{('. du- ~ 
lmJui ('()IlS('i'Nlf()r democrat s'a r!e'Rcn.rc-a! ..si 

111 oi nil/li (' ÎlIlj,l!::;(';lfllri de l'l'\'ujn~r SpTl' 
l')oi 

jafll]unni. () Iil/nicii ('JI()UI1(] ,~'a produs. 
f~ 

Doui\z.pt:t de oumeni au fo ... t ri'llliţ,i. Pe, 
( Il 

umil ,,,'rf° 'i'(>,<:fahilil (Jrdhf~1i 

1II:'d l)nl/,~(/{ i 1)1~ {ur'. j 1/ tI'/' ('i 
UNui lII()rtlll. 

.. ij .. ii "M
l/il este nU"L·~ 

I 

lJl'1i/unsf l'a (;-11 (1, !(lcnl () odlÎl/e(1 ~mpr('
sic În n /lr.lIrr.~ti . 

Dela Românii din Macedonia. 
C(ÎiP1 1Q zile de surbiîtf)arc. -

il 
r 't i 

re, 
,,)( 

"ar\" ill:<tuzliul ~tllJ lel'iti,<, {'on fl'l'ă prea c)(,S epite- SalonÎc, 2H n"l'l'lIlne HH 1. 

tlll \.;nnrant şi dl' Îr.:,·,wmmt ă ('oIOl: :ari ~ril~ cu AelHll eâteYll zile R(unânii tiin BalonÎp au ,a'i(lJf >SV 
"'C'(,l("I"j ncn1on'j,me 1)(' ('ari rl,;a meI nu ha.ga de f "t . - 'b~ d D 1) f " , , , - ,... . , eTl~1 a ()('aZlC sa al fi -r.a oailpe pe . .' aIl, 04! 
gt~',l:mă d le întl'l.'ll\linţc'ază la fif'eare ~)3.S. Il!. orJ ."i 

d ' ,..]~ l'<>vÎ7nr ~c()J'ar lin lIta('l'donia ~i :wtualOll'llt.e, ~l;ta*a; 
('c (~a7< mă miTă mult 'Că "Sa n'a U1),zlt n:l.lme hc • Ili 

.. Sărhătoarea junilor dd'll Braşov", ca.,re are loe la Biroul afanerilor speeÎalr la mini'lt,C!rul rtp e~-
îna patI'.! zi (le Pl1"şti, în fiec1lre un lŞl ,care .este tcr'U(:'. ' ""'" A', 
o }TŢwţiTC {le a~alt W"l'p~ ~;_etă~ii B:~~vul~}1, J;le De cinei ani de zile, Ho;mânii no,t.rinieiodată Al 
atunl;,~i Închi." J}('~n,tnt HOmaTIll ~ 1('(~lWm In Seh.(\1.U . T f llU J.;":l1J Jlllllut .~tl'ÎlJge 011 () frăt()a~oă ÎIItimitat>9. R. 
~i 'prin jurul C'rtiitii C'av~deril()r baxolll. J1aA ltIa iD 
p de 'pri,!1 ,scrlnl <tI 14-lca ~au ,15~IL'a: J!l QP.?,'Vt:c .ser~ pentru a di.sc-uta verde ehe."t.iunca nationalil şi de 
h:iri :"U:11t două feluri do ,]UTIl: .lUl1l tanen ŞI JUnI :H'hwlitllte eaTe irHcl'e3ează in mod vital llatiu/l(\1t 
1 JuuÎni, (~a ri "unt dC'osebit grupati C'ăIări. rnm:'tni'i d i Il l'cn insula ,baba'nieă, 

A sa {br să nu se -confUlldo voehilll cuvîtnt A .'ll , . ce"j augn"t Olu;pe a tiut să o:\c ÎJllt,rcţie l~U ' ]1" 
june ;CU 11-1U] jnl1imi,,".m din Homîmi'a, ,caro f}l 8- " 
pela 'a îm biitrÎnit ,le to:t. _ llIultă amabiJ i tate cu fiecal'-e diiii năpii~tuitii româ.ni 

Legislat. Vrf'a 'să zi.deă în~?ll1llează ,RJdOVC1'It. (~aI'e ,se i':ili'?oC eli'll ră>ljllllteri să proffio\"(>ozc în mod 
Zii11 nn înielpg: II afirllla, li, aduta.a k-gH,1a truate , efGeti{' 'Che~t.jn naţional» p<,t-erpnnl polit,ic, 8'('ono 
,~'111t a ad(·v'3ri? Cum să Ic (Ii:;timg-cm una de alta ~ I mi(' ~i]'{·li"'J'()~ , , I " ~" 

~;-l ~'t~'('ln "l)' c:·tc Util r"'l'St 'I)T(I[~Ulll f.ac pOnfiarcle , I) T)' 1 ' ., . '" 1', ',' ,..L "<h _ ',;, ,.}'''-:- •. an, prIn prezenţa, Ul !l('-a I'!lnorat ŞI ne-:l 
"f'lb'ltv'P flm cC:ll'trnl A hil'm .{;.ll1d cxoprlIna un I - ,., " _ 

, .~< "',)()' 1 - t j" 'l't ~l'C)··tJ'nl ,le tot' A ao(>- 11lI~plmt 1101 pel'""pel~tl"O pnn "cna lUI (>ălrl1ll'o:Isi\ 
ell'\':Hlt. _ (e 1Il,(lC~Ul ,n(,.. ~ -. . - . ~ ~. . •. ·v A' ~ 

llll 

ler 
pa 
va 

,"cri lwatc ori ::Î >cin'c ori .şi ('o, dar. a l()~l..,,~a. n~} ş~ 8Ul1Pa tl'ea, ~Hel ~orbeş~. ~u l,nJma ~omllnoa!'IC:A 
p(lll't~. nc('rlt {~{'il înn,~·tit mi {'om))ctmta Juri<hcu, 1;11 dorc$te 'ea Rlll'(\Crltate (:lV'~h7<atlullrCa -'lI [lr()grmul~l 
carc În a('('!:lş t,imp pwatc t<;ă jude('c, .da{'ă RetlJl ,ltnţiunei'l'omilll"eşt,i (!in !l('e.Me fCl·ir-il.c rcg-illn.i, daI' 
rco,pL,<,tiv e:t)'{:".plll~d~ frnnc~ }~gi31e. Tot în RCf..-a-1i ·roeuifJe de n(\nO'rocite naţiuni. ' ~ 
>;tă {':ltc"or1p, mtra ~l all,tcntlIH arca. D. LahoVtal'Y 1)} - 't v l' D_ - v • '. .:.,.. - , !' Ul ne-a 'a.slguTa ,ea ara n,omauoasl\a se gat:-
\'3 7'rc jl()Rt{' llf,'('Hf'ta c tot M (''''1.'1'1rc, 1. _,' . . .' _. 

11..\ t ("!' t lrl't"'tC) (''''pt {'oaccre D,. ~ r]f':;;te ~u multa gl'lJ'C !Ia f(,l~lC)rea ae'o~tUl vlgur.h il aur. ,1.1 1 ,,' ' .H,... ~. -, i 
J)Cllotri\'it să ziecm I:':mc ml:;tnră, matllritat<~R stru- ! mă<ill]ar alrumu,nislllului, 'care ,tinde .să'şi eXCJr:~it~, 
"'ll'ri,lor ct'c., dar zi~'{'m ~,C!rtificat de m8ltriritatc, ' ÎllfhHlnţa culturală, OC'ono.llli('!1 şi po.litică în Pt'
:m matur. E () nllant~ ear~ Tw~te folosi, nici înoI l1in'!'uila Bal e811 i că, stă7)â.nită de .'ltate p0Iietnie~~ 
tr'un (":IZ nu, pnate ~tl'le~ hmlw·1. \ d-e undC' mlONlză 'Că şi .a,!tii J.in afară au dreptul 

(Va urnud i ~i,il'şl ,1('3 {'Il v;mt.lll În momell!teli' eritit~ şi erj-

"'{')1 

La 

tur 
şi I 

"111 
m. 



- '21 lanuarie n. 1 tJ: ! 

,-a;Je politi{"C, p'ri,TI cari trc{' aoosl(' tinere, dar n~~ 

~'/lăf.ltlIite naţ.iuni. 
Toti Românii {~ari l-au vizitat şi au discutat c 

,dll.rv'ul, ,au plecat {'U ccl(l mai frumoase impr'esii 
1'Jl cooaoo priveşte hlJt{'nţii,lc ('u adeva:!'Iat frăţ,oşr 

"'() hrăncşoo. Ţara mumă pontru fii<"a cea mai mic:' 
te~({ar cu lIIai mari ,s'Jloranţc de a folos,i romiinismu' 
('-'1n ţ.;oTI{)raI, dind {'casul din urmă "a Rima pontn 
'i- ; ('manei !'area ~00nom ică şi poli tică a ,acestei ţări 

'llh(·a.re, Itrceâllcf prin vicisitlld,ini}e timpului a fost 
~" ;'urmwri tii de o fat:ll iw.t,c iRt.ol'ieăNl t,rebui(> Ră' ",i 
1t~",,<'himbe vasul funest do acum ÎnUJinte, 
II';' D. Capi dan, diroctorul şeoaloi SllpDrioare de 
II ''''I'.omerţ ,din kroalit:ttc, a dcelarat pe :cât de Hîneor 

:pc utiUt ,de eateg61-ic, că de rând a ,avut fericirea 
QO<ă furnetiolle:r.e la ::t('.oa~tă înalt.ă in,,,titut,ie culturală, 
':-:n ici {i,riMă n'a văzut.atit,a l'omânime, strîngiintlu-;;.c 

,- ... ·u 'atât.a bună \'oinţă pe lâ.ngă un înalt oaspe. fl)

r'mi'm cum a fost d. D. Dan, 
Cu t<,tii şi-au exprimat dorinţa eă ar fi o m:vre 

- ":fericire dacă miJli"tnd do ext.C'rne ar lua dispozi-
- "ţia să'l tn'imcatii ca l'evj~nr şC'olar,aiei la81l!lonl0, 
r 'unde a fn,lll'ţ,iollat timp de 10 ani de ~ile, Est.o H;n~ 
, guru] rUllllloIl ma(,c:diJ!lDan oam ştie să rupli'C.o pTi,n
I ''O('lpiilu dell11){,1':lt.im.~ şi f'lÎ ei !l1(lntcze ,sol idari ta teoa 
, ':naţiollală, dt: C:irc 8illltB atltlo.!tltă lHwoie, naţ.lu.nl'll 
! l"<"mână di Il 1I1:H'cdnuia. 

D, Dan est·e o figulfă JloLi·lii 'ţii de lUl eanwtor 
foo.nc (~a'rc HUlltnlll !'iguri 'că va l'~'Uii să lînjghe
heze o solid:1 ol'g,wizaţic,în Împrejurările vit;rcgc 
prin ea]'(~ t],({~D Ilt'aml1] l'Oll!;Î,llege din Pcn;nsnia 
Bal{'an ieli. 

D. (\rut",..(lo{'ll, t'011~HI g('IlNal al Homânipi 11. 
~aloItie, l-a n'lilll,t În repPÎ,i!e rînduri la masă şi 

.18 ,dis('\Itlll ('Il <ilHi l'll{,.;tillIli ,h' ordin naţ.irmal .~i 
T'lll·lU'l' fi 1. 

Pr07.<:'llţa !!('l'~tll"i OlbjJlJ, Il (,-a. [Ldu8 .IllVl iipn-

r~lr\o. di.ci ne-a Oyocat \'i:tţa i'llteni'ivă ce am tJrăit-o 
_În, timp de 10 'a,ni, dt a {n!1<'ţJi fl1lut ţ'U r('viwr 
"~. \fCo.lalJ.' •. , 

ero nică Ixteral 
~evolutia Lin Albania., Din ScutarÎ >le anunţă 

1:D . nlacl,ul ~('\1ta~r·i lriburiJe alba.l~(·zc fJet' pre.~ă
'tlrl pput,ru îJH'{';Wl'hl renl1uţ,i('Î,Ll ~~('lltari 2;'lOO 
!'(,z~l"\'i,;,ti "'::au rlj.wuht, Illi.litia Î,!!'Să <'\1 nut.ri Jlic~-

"'/len a·J\c'uşlt fl,-I i!lMm~e rrl,,;e()ahl. I 

3S l'e;:('l'\'i~ti Tc\'olllt;iona.ri v{}ind să s'O feflt
j!:ieze, !lU sllrit în rîul DJ'Î,n .7i s'au Î1H,lCat. Cjr~lliiî 
.~vonul că ';li în vi!ael,ul lwaÎlla.,;c ,~il1lt,c o .mişcare 
"lltl poetă, 

",": GU'\'ernul t.m'(' li trimi,; inL1l1t.crit< şi ·nrtilO'·ir 
ill ('(',1(' d<.nă vibeH'. 

~p prpOl1J1une ră s'a Îlwhl'iat o înt{'.leW:l'c~ întn' 
'A lbanc;;.i .;i Blll~al' i pen t I'n li pl'c['la'llla au tm\{lllllll 

AJkm iei~; ..\11\(·crlnnioi 1'U1'('i1, (}recii Sll'rhii ~i 
1{'Hnîtnii :I'in Tlll'('il ,sl;nt ~'olltra pl'ot'l~n~iirii nl'l~ 
1<)\lomiei a('0~tor două JlI>(willeii. 

l\genţii Lnlptri (,ll'tl'('{"ru "Il'{'~t·c dOI1ă llflwia
oeii şi Rgitâ I}O!llllaţi,a !lă ~ ri1,~,>"fll(', CiTl'ulii svonul 
~~rr Al1g1 ia ~i HUi~ia "Jl!' ij ille,;t~ acţiullIca w"olnti.)
]1<1rilor, 

Din ah izv':',r se :luunt:l eă Alhmcziil'cvoluti,)-
1J31ri Iim .ltFlC1UlS ",'oUl Înţp]e;: 1'U n~lilll din Cskijb 
ORă Încetpze ~H·tiuJlca. revoluţiunară ~i SH rcstabi
l{~asC'ă l';H'.('·a, ba dlÎar sii nu ia pal'te la alogol'ilc 
pal'lamf'ut.a!l:-e. In t'l:hilhb Poarta le-a pr{1mi . ..; (~ă îl' 
"li da <ln;,p,turi eg:a!e ii le permite să ]Jowrt,e armc, 

,,~Ial i .Jourlllll" ,HJlHntii că auto!' i,tiîţi,lo all ('on
fi5l'111 arhi\'u }';:\'oluţ.ioB.arilol' în ,ea're .~'a g:L;~it ;) 

·~ri"{Jarc ,a lui Dohrovici, s{)c,r.otar la ('tl',t~u hal
<gară, tii,n Oare rezultă că ':'Il pu~" la (',.1,1(> lUI :wmt,lt 
~'{mtra lllini;,:llnJluicle rwshoiu .\hmed lliza paşa. 
La t~"kiih s'au Hi\'utmui multe aN:;;tilri. 

x Imlinte de hwcntar. scădere la pret. gen te. mor· 
~ul, 8Q.cnleti pentru dame. artirole de piele, gurket'-r 
·şi diforite artic.le ~\l ptf\t .. rÎ ieftiu0 rle oeQzÎe in ,",ii' 

vlllia hti He2'ec!us Gnda A.ru. Pinia Alldrhll!l' tii 
15. 'fe4.r.. ~, 

"T R 1 BUN A tt 

INFORI\1ATII. 
A R A O, 22 Ianuarie n. 1912 

Actualităţi. 
Un prieten al nostru, 0::11'0 a avut nOJ'O(lul ~ă 

'ic intr'o "'>(\lnă oaspcle mardui poet Al. Vlahuţa, 
ludl!>" v,}rba, illlt.re altele, şidBlllpta dilltro zia
:nl nostru şi orgaIlul "all'tol'izat"_ 

- V"am vi'lzut allllJlţ.at, ma('Rtrc, ŢlTinlro .,con
lUoC'ătOl'ii politit'i" şi ,Jite.)';Ll'i" ai "H{YlIlânului". 
La "it"şÎ facu redam:1 lin vederea ub()Jl.arnentolr~r, 
redueţia are 'aiorul ~ă ~spuIIă, di 'pune din articl)oo 
lele P'}! i tit'(' ll('i~t':lli te .ar fi ale J)- VO'i11'\tră!. .. 

- i\ 'a,m,.;eris dceiit o singură dintă la "Roma
lllll". - nc-a ră~plm" illlstr1l1 ';['riit",1I' - !]i atun'~i 
a fo:-\t () poczi{', pe eaw i-am tl'imis-o ,lui C"-na
g-ia!o, fur':! "ă-} Înt1'Ob ('.o vrea "ă fiaC'ă .cu dim>la, 
Pe ·l\;ul'agiale nU-]PQţi refuza niei odată, - dtl':i 
n'am putut :<ă-I reJlIz 6md mi-a ('{'fut poosÎa. 

- Ce părere U\'("'ţi in"ă, 'dO'llIllUilc Vbhuţii, 
dO~'l're 11. Chendi ~ Vă întreb aeBast.a, fiind-d 
îllltr'un al't,ieu! al t<ău, d. Yaida d('\la "l{nmânul" 
SPUllB .,.înt.rehaţ.i e(' p(trcl'c arc un VLdmţă desp:'e 
Chclldi! " ... 

- Părl'l'('a mca d('''prc prietenul ChOlldi? Dar 
o şti(' "Ioat:l lumoa ... Pentru omll,1 a C'(',,,, 1 a am o aJ
!lli]'a\ie~i ° drago:"te nemărginită, A~ pu!tea îlbă 
să Întreb ~i ('lt - (',{JlltiIlnu dis! insnl "niitor -
de' unde ~',ic d. V,:tid~ ,.părerile" mele? Eu nu 
l'am Yllzut ,il! Vil!ţa n1P:l pe d. Vaida. Şi a vorbit 
o.:u'o d. V~lida ('11 mine vr('-{hlată în ,'iat,a d-salo L, 

... Şi cUIlTol'hir('u ~1 (,()1ItinIlH1, fll!'ii s:1 mai fie 
\'u'ha nipidp \'aida. lli(·j de organul untoriz!lL. 

V, Bft. 
,.. 

O altă l!:Jlliat{' 'gJl;;im În .,Flaei\Nl". Ro.-i:-!la 
dlui BalllJ,Ja <::11'0 1111 ,domn IAmll~to:mu f:we -:0-
1'!Tlari::tul·lp l'ed:l['ţic, en ahilita!{'a eu eal'e îl fii
l'll~e,lnt ",{'7l':Hl'iatllil, :;.i la "HOlllflllllr' elin Anul, 
i:1 lH,tă d('~r'!(' illCidt nt\ll t:.U \'aida (;i Goga "di~
tlu-ill (·ul:d,.,:·:tl,,]' şi l'()(,illl arrkh':l1l ~l1Îlt de iu
bit". Ih;pii['l' Î~i cxpl'ilJliî piÎl':"rea de binD e:l C;"'a 
a ic~it ,,(~urat din :W('';!. illcl·l('ll:;,", ,Flac~l'a" dl'~ti 
L:)l'li'~te;tIln p;dprti\~ n;:\fel: "Ca organ (':''l' 1 u"Î \. de 
,JiIC(:1,mrfl (~) î11âl, l1e-llr p:ll'('l fum·te hinc, daea 
fI. (Toga ar ot:ullta (·ll~.i pe viitor să cheltuiască cea 
wai int('llsiÎ. fprl,ă ':~ onol'gil'i sale Lo,t pc t('rcllnl li
tcr"1.r, ()aJH('llii jlulitici ~c f{)1'!llC~lZiî.i'll vreme :'0 

pc;ciii se 11,l."". ('ci t';) S';l1I!lă";:'lil !lc)::,ti, drx!i s:l 
pGC'!i3e,ze:!" - :\ oi ennoa"tclll ["ad,c bine pc ea
botllllll, e",I'C perie ace,;\,[' !II iei ohrăzllÎ('ii, \;,i fi
rC'~t\:, rit ţI iindn-i kg.1turile dulci {~Il d. (}.)lrli~. 
nu ne i'IlP!!l'iil!1llc ;lb~~t·aţ.iile "Fleaciirij" ciIni R:ttHl 

Jgrec. 
" 1.'. Pentru şcoala romana de fete din Arad. 

n. l\ollnr1 :.'\lorol'C':tl. PI'(l,ot în i\griş. a drl
I'llit .,!:C'll11illnr.i fOllH'i!of rorw'lnn din A
md" '~lllLa til' ] O cor. jWnlTll f'D!1c!nl şf'.olii 
i'UliHîIH' dp fl>rc Cp SP va 7,icli în Arad. 

- Un epilog al aie)!'erilor din Ungaria. In a
jnnul:lkgl'J'ihl' )!:l'n:'rak di:n 1\110 ,,'a Întiîmplnt 
l'iî alcg:ltm'iidill :-;at'ial (T:trn,ava-mi"ă) in nnm:h 
de 21 :tu plel'at la gadi pC>llt.ru II :-(' du(X' .J,a lJir'w
~ulll11ărticn pmttru a vota. Până la g1ară an fost 
[lf'tr(!:~llli de Întreaga popuLttia, mic·şi InRre. fI'
ll1C'j şi bărbaţi. La g~i'l'ă trebuiau ",ii aştept.c mai 
nwH timp Jlilllit k1smil'Cu tr1'nnlui. Preotul Va.-de 
~llIjp,!.:'cL"ki, a ro.",tit nn {li"~~nrH Înflăeărflt prin 
ell'l'{) l'mlcmna pe al('g'ători Hă \'ot~'lze l'11 oandid:l~I"J 
parI i.1ul Il i lwţiollal romi'LIl. 

La gLtl'şi iul dj"c'ur:mlu,i eli ·totii an Îm'eput 
~i'i (',În j.(' "Llp,*'l1ptit-e rUlilfure". .T an d:\ 1'111 nil ('.;11'(' 

Ol'a rle L1iiÎ :1 raJlDrtat O(~~lZU. ::lupel'lormlui ,SItU, iar 
]C'Ci\t·a la rîncln! "iill a dpnunţat eazul au,i}l'ităţikil' 
,'oll1pdent.:. l'rCt'nn'rlll din f:lj":lhet\Jp~)I, dl'U]rt 

lll'tn:ll'C'V·l·"tui denllnţ. a e1wmat îu jlldc('aUi 1)(' 
pl'pO'tnl \'a."il1' ~hnigf'l5ki ţ:i pe cei 21 alC')!:ăh:H'Î 
;'omhni p(\l1tru ngitat·in eont.ra 8talului ma~hiar, 

Tl'ij.lloa:lul Îll<ia a<'hi,tat pe tr,ti l}"f'u7I1ţii pe 
'1101 i\' di ll!r ('xi"tă nit'i {) legp, nici 1111 ordin ~ll 
~\l\·0I'nlllni. ~:!\I \'l'C-{) '('il"cl1lară :l ~lLItol'ităţitjr 
'ivde, {'ari ar opri pc 'rDll1Îlni "ti\i dinte câ!ltJ.l
'pIc 11Hţiotlalc ~i {'il m',(',"t.c rânt{'t't~ ar ':(mstit.ui b 
19itaţic contra st:.mbi, 

Tl'ilnmald a ('()n~t,atat cii ,!('xtnl mar~lI'lui are 
~n ::ar:wtn de agltuţÎf', ÎDilă nu t{'ic~e clar "mtra 
'.ni so agiHi. Pro('n!'{)rul a făI~n:t. apoI la C'urt~~ 
1(' Apel di'n ~M urii~-O::.orhei, În!'ă şi :l{'i a fo\'lt. 1'1)

~piJ1,<;, In lll'mă a l'(i.'ur~ la f()l'ul al treilea la 

~- ---
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Curtea d(' Ca"a!ţi-e care a aprohat ,sontinţa in<9t!.'l-
ţei l11tâia.· - ,. , ' , 

- Ceasuri de noapte, In poozia cu acest titlu. 
a dlui 1 Murăi;a.n, puhlicată in fruntea foileto
l1ului de DumitlC'Că, s'austr()(:ura:t duuă gr~}; 
r~gl'(ltabile de tipar. 

1 n st.rof,a primă, rînd nI f~l trei Ioa trebuie C~,· 
,tit în modul următor: 

Şi loate dorm; arareori se ' nlarfă 

Iar ln <strofa a pat.ra, rîndul <lJI ,tnliloa, 'oa~-;; li 
fost Iăş:at, (),.;t() lITIIlăt{)rul: 

- Ilai Nullele, hal~ pasă1-e pribeagă, 

Cel'C'l1l S(!U7;e ectitorilor noştri şi îi rugăm ~ă 
ect{'a~d frunw'<tsa poozie a dlui M uri\şan in ehi 
pun wrătat aici. . 

- Cea dinfâi şcoală de agricultură. Un Ro
man, Furin!S Cr~illus, scotea din1r'o bucată de 
pllmânt CII mult mai ulldte bucate .de.eât veci
nii l11i. 

Din a<~(}ai>tă cauză~i mai lale.i' din gl,loz'ie Cra!" 
sinus a f081 învinovăţit că face farmece, .!... că.{·i 
:pe vremea ae{'('.a hlmea credea gr,;Z1.W în a.som(~ 
nea lwl'ruri, şi fu chema.t înaintea tribunalului. 

Tomi'melu-se ."ăUll fie osfmdit., ii veni în gând 
:;oii organizcze {) expoziţie agricolă la, lui singur. 
lJrept a,eeea ,aduse şi expuse în forulm - piata 
Plllb] i,C'.ă ,~i !t.otdcochttă !M de jll(Jl"'{~ată - mai întii i 
IX' fa.ta lai. 1J1l,oiciirnţp]p eu eari dira hlH~ateh', 
hoii lui graşi şi hine nutriţi, [,ar eau.za 'ş-a vledat-o 
dup:l ,("UIll 1Il'JlWaza: 

.,Hronani, î,ntâi a·cestp,a sunt :thrmecelc me]E-, 
După cum H',deţi, !Sunt multe şi mai lam şi alto)<' 
TI{! eari nu l~; 'pot ifpllne aci, Am munca, vegheroa 
şi .mdoaroa mll:ll lm vreme ce vceinii mei dorm 
diminoata. mi lucrez 1JflIl:l ('p soarele m:1! goneştt· 
in ea"iî." 

ClX."Ssinll~ a It)SL iertat de .iuclc>cătCII'i, iar cpi 
do faţă îi îH[~nnllnară hniişi carole cu 118>11ri. SP' 
naturii ,SI' ('ohnriră dela IOelll-ile lor şi cerUTN 
mrtna fetei lui Cro"i\inUR Iwnt!'u fiii lor. Dar a
l:usta Îlrt rehă .pe fie('are! 

,,FiUl] odt:\le :;.tit, ,,;:1 hwrezc 'pămîmtul?" 
"l'\ 11 dar \TDj, "iî 11l'\'Cte a{~e:"t me"te:şug', acea

stii urtii, fără eiltre edll<"3iia IIn1li Rr.man nu e dt'- . 
siIvf. l')li tă !" 

"Nă "ie atunci la milw. r:l:'\'j)nndea Crctlsinu:;. 
ca s~1.-iîllnit, rt'll<'i eu nu clau fat:;l, ll](,~l (hwât tînii
rului .eare ya şti Ră luereze mai hine pi'Lmiintul!" 

~:rau infătişat de dragnl fdei vre-o dou:lze<::i 
dc tineri ... şi a~tfel s'a înfiinţat ('('11, dintîd şcoalit 
de agriclIltură, de carp 8e p(}Illenc~te ~n L,;torie. 

- Pentru biserica românească din Viena. 
Gmni lt'Lul ;'Societ.{l ţ,ii româno ortodoxe ju
bilaro imperiale pentru zidirea unei bise
rici romhne din Viena îşi exprimă căldu
roa(';('lc sale mulţ.umiri tntUL'OI' celor cari 
au gr[d)it I-;ă .sprjjiilP~h"'nă eu fapta scopu
rilC' llPrn~lrite dp societ.ate. 1'11 luna Nocm
yrie şi Ih'ce1îl\Tle 1~11 au i'llcurs urmă
toarde c.olltribuiri: 

f.isla .LV1·, J eo!!e(~tatii de d, C'. Stcriu ~\C (0'0. (BH
t'lll'~ti). SubReriş.i d:nii AllgelO Grigor.e 100 ,~,'. 
C'on,:;tantl,n ~t-cl'itl 10U {Xlr., Emanuel titcriu 101~ 
{'(W., (\m~t.·7i Enmn.St,prin ::WO {~or, l:lUlllJll 500 
{'() roau (". 

Lista N r. :3 col('Ct.ată de dna LlI~i\lt C"eîlnKlan a 
(Câmpnll1,llg), Suooeri:;:i 'flIl(,lo şi dnii :Mal'ia Si. 
N i<x>1au 20 lpi, Lueia Codineanu 10 lei, Tiborw 
(\H';Jr,pann IO loi, Conffi, Volvul'ianu [i L, EjPD:; 
Vol\'lll'iallU fi 1., Dumitru V~\'llrianll 5 1., Ma:ritt 
VohuriHnu !l L, Maria Iotta '5 J.. Dumitru lottu 
1) 1., (;, llarwk'ti{,u 10 L, .A. CaL Agemogln 10 L 
Elena An Jglw~tiad'e 5 L .Jlarie Th. I , .. an ;) 1., N. 
01'. IOl'gnj{~eu 10 1. Aurmim 2 ,1. 50 bani, Elen:.. 
BiităeeUUll 10 1.. 'Iawie Crc'!Ziallll ;l 1., 11 a~i Pa.n
'teli 4, 1., Athan! C. K ivu 20 L, C. [>otl'DV :3 L, Lo
'('otenent M. ~eiJ1(,"t~u :3 1.. Căpitan Rallet a 1.. C. 
f. Popeseu a 1. Em. Dimitriu :3 1.. lndo;,eifr~bî] 
a 1., Ilndc~eifrabil2 L, Preotu'l 1. Bărbu1o,',{,'U ti 
L, :';pil'(,:1 BU'lllLulilll a 1.. Cidiotca1lU 2 1., Baraţia 
5 1., );, S, 1) L, ~. SăI inăI'C,':wH f, 1., GU'ra;hod ~a
carrgill a 1., A. Alex.e 2 l., L Gl!. 'i'l,,,Ucanu 2 L
I. N. lIll'ihup 2 1., Va~il{l l'hirt~:l a 1., N, Predoi~ 
2 L, p, L'a'30tti (a dDna Rlrhsl',ri IJhe) 2 1., Elena 
Tiină.<;cbl'U 5 1. Buma 240 lei, 50 broni. . 

Li.-da Xr. 2Î ('ol('{'tată d'C d. N, D. \foroeanv 
(ad\'(X'at .. Burure~ti). Sllbserişi dd. I, B. Gl'ueff 
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100 lei, r. Apostola~cll 20 lei, I. II. Pake 20 lei, 
'Ii AI-ex. (.'Qţofeanu 4:0 lei. Suma 380 lei. 

LiBia Nr. 58 colect.Mă de d. AureI Scwrtu (far
maoist, Giurgiu). Sl1bscrişi: D. Aur. Seurtu 10 
lei şi "Liga cultttrală" seet.ia Giurgiu 50 lei. Suma 
ilO lei. • .' . 

Li.:~ta Nr. 96 rolootată de ,do Lt. Colonel Schina 
i Bucureşti). Subscrişi dd. Lt. Col. Sehina 20 1ei, 
Albert Blank 20 lei şi Louis Biw 20' Iili Suwa 
HO lei. 

Lista N r. 10 evle'cLală de d. V. Birmăne.<;cu 
I farmaeist, Bu('uT{\'iti). ~ub.-,"('rişi dd. şi dra: A. 
r. RosdolcS('U (Viena) 5 cor., G. r()1H~8CU 1 It'.u, 
C. N. Iont-scu 1 leu, C. A. Papad"pol 2 Ici, E. Pe
troscu 2 lei, V. M. Bi'l'mănoscu 5 lei, Dr. N. G. 
'('herenba('.h 5 lei, GUlStav Hirmwneseu 1 leu, ~f',l
riette V. BirmăJlescu 2 l{'i, C. Lascu 2 lei, Căpit. 
I'opovits (K.arbburg), 2 ,ClOr. Suma prodată în 
Viena de d. A. Hosdolos~ 22 oorroanc. 

-;- Analfabetii din Ungaria. Din o statist!că, 
{'e o publică o foaie maghiară, rezultă, că numă
mI copiilor din Ung-aria, cari nu cercet{'!llză şcoala 
(ste de wproape o jum:1-tJ:1,tc mi! ion. Sunt 15 co
mita te, in cari număru:1 celor obligaţi a ~el"CelJa 
'I('();ala ,şi totuş ,nu o eeN'etează, of.) mai marc de 
70.000. In unele comitla,te m!!l'nărul acestora trece 
<le 20.000, astfel: în ('om. P(\~tei 24.216, Bih()r 
~4.178, Hunedoara 20.856 şi în ~faramU1'aş 34.890. 
[n Maramurăş, ,prin unmare, dintre Icei obligaţi 
:t cerceta şeo,alla 47 procente nu merg la ~coalii, in 
Turoa-Arieş 43 proc., În (~om. Arad, Solnoc-Do
hij('a şi IJlI.ruxhara 3!=1 'pro.c., iar în comitatul 
niucului - unde numărul locuitorilor umguri e 
H6.4 proc. - dint)'e cei obli~ati 45 proo. nu văd 
~t'Q~Jj:l, pen1ru că - n',au. Majorit.atea celor 0-

l,ligati a cefICet~ f<~oaJ'a -şi nu o cercetează,o au 
Mag-hilarii cu 38.2 'or(''C., sipoi vin Românii cu 
35.4 proc., Nemţii 4.4 prO<'., SIO\1acii 8.4 prQ
eeonte. 

- Mari viscole in Anglia. In Anglia, Irland-a 
';li Scotia, bil'ntllje de -c:'lt{wa zile mari viscole. In 
&otia cireula~ila trellllrilor a Încet-alt, itar şcolile 
;!TI fo.qt Închi"c. Din n ~i u'n port nu pot ,,,ă pleee 
\'atpoare. Di.n tc,Me ,părţile se anunţă eii numc
rOt?li'e p(~rS"li~W :m l'('rit (le ger. UnuIi mare pro
prietar i-<au perit 30.000 -oi. 

In cel'Cul Stralfora vre-o 15.000 minNj sunt 
i Il intf;l'(Jsi hili,t,ate de a se duce la mine, drumurile 
fiind î~Z~lpezite. 

- O maşină pentru votare. Cetim în "Seara" 
(;;n Bucureşt.i: D. inginer Stolian RurSu a in
IC'I\,tat o foarte În.gCil1.Î{),:t.Qă maşiJnă pentru V'O. 

tare. 

Looa Tol.· ... I. 20t 

aĂSBOIU $1 rACE. 
ROMAN. 

frad. de A (,., Corbul. 

H'rmare l 

La cuvintele acestea, un ,subofiter bătrîn, care as~ 
tfJl'ta cu respect ca şeful său să-şi sfîrşească cuvâ.nta
I~a., pă.ru nemulţumit de cea din urmă reflecţie. 

- Trebuie să aducem gabioanele, rosti el cu seve
ritate. 

Ofiterul ayu aerul tulburat, ca şi cum ar fi înteles 
(" sunt unele lucruri la ca.ri trebuie să te gâ.ndeşti În
tr'una., dar de cari s;'i nu vorbeşti niciodată. 

- lat-o, iat~o .. : O aduce .... vine!. .. strigari deoda.tă 
mai multe glasuri, si ofiterii, soldatii şi militienii, rlc
iară fuga pe şosea. 

Din Borodino venea () procesiune, urcând drumul. 
In frunte, D.iergeau infanterişti cu capetele goale, cu ar~ 
mele plecate În jos; după ei veneau preotii În vest~ 
minte sacerdotalp, apoi eorurile; În urma lor o icoa.lIă 
Inare si neagră, era purtată de ofiteri şi soldati. 

Era o icoană' sfântă luată din Smolensk ei care de 
,,-tunci însotia armata. La spatele şi În jurul ei, militari 
"u capul gol alergau ori făceau temeneli. In vârful co
linei proc.esiunea se opri. Oamenii cari purtau icoana. 
'pgată de şterg-are, o trecură altora. preotii aprinser1i 
din nou eădelnitele şi începură iar rugile. Razele fer
hin ţi ale soarelui cădeau drept pe ei; un vânt uşor sufla 
peste ca.petele oamenilor agitând panglicele ce imoo
.Jobeau icoana.. Cântecele se Înălţau binişor În văzduh. 
Printre generalii cari se tineau la spatele preotilor 

.,TR 1 BUN An 

In C"OloaneIo llil'ostui zÎJur ",',a vorbit mai de
mult <ksprc .1n.cMrNl dlul Rusu, iar ieri d. a. 
a.m anIi pfiil<>jll] a (J "edoa fun~ţionând. 

!bşi.na de vot .se 'COmpune dintr'un corp de 
eMil, formatii din bucăţi .care se pot monta eu 
mulrtă uşurinţă. 

Ce npul de <>3SU ruJ maşi nei. de \"Otaro in Tlri
mul plan o tab(,]fi: .pc {'I3re \Stau înşirate in linie 
dre.llptă, cadrane în ("urc $C pun fotogr.afiile oan
dklaţilor. 

De-aslrpra {';udna.rw]or sunt nillt.e hutoni ~. 
('are aiep:ătoruI trobuie .săwfX'8o atunci când îşi 
exercită dl"CoJl'tul de \''Ot. 

Votarf'la. cu maşina dlui ingin(\l' RulSu .se fa-c€ 
astfel: 

Alf.'giîrt'ol"ul du.pă {'e .a prezentat cartt"a preşe
dintdui biNmlui in1ră în casa de vot ~i Î,nehide 
uşa. 

l.7şa Oâ'31ă Înl'hisii alegătorul nu poate ieţ;i de
eÎli nnrnlli dll'iJă {'e ti votat I('omp·l{;et numărul 'to
tal .al cRn.J,idati,jor, Întru câi uşa ~asei de vot ae 
înc'uie În med ':lu!tomat ,~i 8e doscuie rto,t allltoma
tic îndată ee akgMorul a făcut votaroa oCOIll

,p~(>1('tă. 

M aiiiJlla de \'ot c provăZ111ă ~i cu eadra'lle de 
rczervă în,~(';mil'ate cu zero, unde d'3i('ă allogătorw 
\'Otează î,n,qr-unm.i căa<,cle voturi sunt ·anulate. 

!\' ou'a maşină de vot e constnlită în aşa fel 
{'ii ·pe măsură ('{) se fat'c votar('a în a.nnmii/.e ea
dr:l~le, se indi'<,ii în mod '311toma,t numărUlI votu
ri.lt1r. iar :lfară p(' frontispi<,ÎUll maşin{'i nu
mllrul yot{LI1ţilor. 

~Iaşina de \'{)t a dlni inginer Ste1i,3Jl Hu,,>u e 
foarte intt'r(':S;lIltă şi a fost expusă în 11111a .din să
lile de jos ale A t<mcl1,lui. 

D I A ., .. Ş' . ~ ~ - ea" soclat1une. HIU mal r<lJPC1Hlltpa-
rat fBlicitările de anul nou următorii P. T. DOlllni 
(,'('lllt,ribuind Î'n favarul înzestrării ,,~uzeului" cu 
urmăooarde sume, pentru {'ar(l le (\xprimăm mnl
tilmit:a noa"t.ră: 1\ ]('xalJdru Borza, Blaj, 2('()r. ])r. 
Izidor P(1), Lugoj, 10 {,'>Or. Ilie Dobl'ota, Poi'ana, 
2 cor. Gheorglw Pentia, ('()lmorî1;l't~, 2 cor. Va.'lile 
Duma, Lăpn:;. :l ('or. Or. Uanil Buzura 3 COl'. DI'. 
r. l)ol'1'll'a, (}(,Ila-Sibiillilui, ii ('01". Or. ~ ieohCl 
Iltu, medic, ~ibiill: 10 eor. Xieolau Top;aJI, proto
pop, Sibiiu. 3 cor. Vasil(\ ~f i(".<'1, Odorheiul ele So
mt'Ş, 5 ('~H. Con~tantin ne Colbazi, Spring, 3 ('ur. 
Dr. Ioan Mi{'Jr'a, prctm, Cisnărli<" 3 cor. Dr. Lu
eial1 BOi"('j,a, aflv., Sibiiu, 6 cor. Hadu St. :Miren.~l, 
TlIrc·hC'ş. 2 ('(lr. Ooorg. Vla:.'*>a, proot militla'r, In0~, 
5 OM. ]}r. Ni('{J]ac Crist-ea, adv., Oella-Sibiiulni, 
ti cor. Ioan Pop l'apiriu, protopop, S. Sz('{'g 5 (',<)1'. 

Tt'<Jfil Dragc-mir, Lupoaia, 5 oor: IOlliu Popes,~u, 

Pierre rf'CUllosru mai multe chipuri familiare, d:u ~l 

nu le privi. Toată ntl.'ntiunea lui era prinsă de expre
sia serioasă a. soldatilor, a militipnilor, cari privNLU toti 
icoana cu ochi aprinşi. 

1--: lltimea. care Înconjura. ic'oana se dete bru'lc la o 
parte şi Pierre fu dpoda.tă Înghesuit din toate părţile. 
Kutuzow, trecând pe acolo, yenpa să salute icoana. ~l 
se apropiil. cu mersul său greoi ei deşălat şi se opri la 
spatele preotului. După ce~şi făcu cruce cu gestul lAu 
obişnuit, el atinse pămâ,ntul cu mâna, apoi, cu un :m9-

pin lung, pled capul său cel alb. El era eseortat Of! 
Uo('nihsc~1 şi de suită. Cu toată prezenta coml11,lantn
lui şef care atrăgea asupra-i toate privirile dC'mnita
rilor, soldatii urmau să se roage Cără. a ri<l ira ca,pul. 

După terminarea slujbei. Kutuzow căzu în genun.~1i 
În fata ieoanf'i şi proşternându-se până la pământ, 1'1 
fâctl mai multI' opintiri pentru a se scula. C\l11d se ri
dică în pÎTioul'f', sa rută j'CGana lungindu-sÎ buzele cu o 
pietate copilărf'ască şi naivă, după care atinse iar pii
mântuI. ((f'nrralii îi urmară pilda; după ei ofiţC'rii, ~i 

În eple din urmă soldatii şi militif',nii, c.ari se Îmbulze.m 
gâfăind. 

Pierrl' c1ătinân<Iu-so do înghe;;uit ee era. privi în 
juru~i. 

- Conte, P.ierre Cyrilici, dta. aici? 
Boria Drubf'tzkoi. ştergându-şi cu mâna pantalonii 

pe cari îi mânjise Îngenunehiâlld pe jos, îl întlimpi.Iă 

eu un zîmbet pe Pif'rrl.'. Boris era Imbrăcat cu e!(lgantă 
într'o notă r":lre indir-a pe militarul în camllani(l. EI purta 
o redingotă lungă şi biciul de eazac pe umăr. întorm:ti 
ca şi Kutuzow. 

Pierre îi spuse că ana d(l gind să ia. parte la ca.n
panie şi că examina poziţiunile. 

- Intă ce lrobuie făcut, îi zise Boris, şi eu îti ,)i 
fare onorurile taberei. Df' nicăiri n'ai vedea aşa de bille 

23 Ianuarie 1912 .... 
Topliţa-românn, 5001". Famililll ])r. Ma(l(llar, M,.i 
eurca, 10 {'>OI'. G'eorg-e Borz('.H, preot, Cue.~, 3 ~ 
In-. Gavril Ru'Ciu, Hat*:-.g, 10 eo:r. Dr. Ioan lkif1 
Reteag, 7 ror. Danila Munrt.t'an, not. p. M.-Uioai 
4 oor. I)l!olaltă 119 cor. Colecta de mai Îuai;' 
321 cor. SU!lIa totală 440 cor. .1 

1111 ace:1<a."7 timp, biroul aduoo sinoora <sa mul; 
mită îtl1 numele comitetului cCJ1-tral, doamnei E . 
gonia 1. P ar Ik<;{'hivu născ. M ihali, din SobCŞl_ 
3ă'8(,,'>C, care a binovoit, ca şi I'n alţi ani, a ~ă:: 
fondului Muzeului "Asociat,iunii" sllm.a de 10 C( 

Întru amintirea soţu.lui .'Iilu Ioan Paraschiv fe 
subjudo .reg. şi a fiului aău Grogoriu şi a fie 
lSalo Ana. l:-îibiiu, 19 Ianuarie al. 1912. - Biro<l 
"Asociaţiu.nii". . CI 

- Cununie. DQtlTIni~ra Floriea Domi-an d 1'1 

ToracuJ-mie şi d. Ştefan At. Oprcf3crJ. d~n COl fl 
du.l..sitrbe'9C î~ anuntă' cununia cea a\"Ut loc 
8 (21) Ianuarie în Tora(~u]"mie. fj 

:Felieitările noo'9tl'e! 

r 01.ră albituri pentru -~t'elltare 80lidl ,i Ipecială: 

tru albituri, Ara.d, Piaţa 

Dt'. 20. 

mir.Be, lllCoru propriu. in 

Hei. 1. ateIi&!' apeei&! Dt 

Liber*Mii (SZl.badsa~H 

." 
Ix 

A,dunar(l(1 generală ordinară a i ,i 
,'ltitli1.ului de 'credit şi economii "Şoim'U O 
În Vaşc:{m se va ţinea in 18 Februa1'ie i C 
n. a. c. şi nu in 17 }<'pbruario CWfP s'a P tC 

bli-cwt :în ,,'Pl'ibuna" Nr. 3 elim 1 912. .~ 
- Ziarul "Tribuna" se află de vâ' 

zare în Bu cureşti la Libraria .,Neam ,,] 
Românesc" Calea Victoriei No U X 

x Activitatea nednlcă a seminarului juridic I O 
.neb, a arată mai bine .umărul studentilor şi cu CI 

.iaţilor pregătiţi. In semestrul irecat au f09t preeil ti~ 
pentru rigur.a.se 93 de iaşi, pentru exame.uI I(undam! I]'~ 

ta.! 46 iar pentru cenzura de advocat 12 eandida.ti. I 
llultatul a fost uimitor DU nUlllai că a.u trecut toti 
preparaţi de iasiitut, dU' .11 ,a~ ,i notf' Hf'enti!k- lU 
de bune. .. . ( 

De aceea toti cei c~ pxeJ)Qri ne-Ull e:s:amell 
r'lll 

drept {(unrla.mental, de stat. riguros ori cenzură) d· Ai 
adruue necondiţÎGnat la acest u:aic i.stitut. care Ili 

pari foarte conetiinţios. in se.bimb1l1 UDli remunera V. 
bagatela. Ia toate afacerile di! fal'ldtate dă lăfIlIUl ci
llratuit, Seminarul juridic. Dr. Gereb. Cluj Sti. ,lI'arl ;şti 

:'er. i, Talefoa 1053. zi! 

li: naci vol.~tl să bel ceai ieftiA, I'.~ să laeerei. ci m 
tiR-II de rlll1! aaglezesc ~ e laoe ••• eai ... tă DUBlI ~tll 

R. 
- --< -

ca din locul unde stă Boenigsen. Eu sunt ataşat la t SI 
viciul său. Şi dacă doreşti să faci lncQnjurul pozitiur 
vino eu noi, ne Îndreptă.m numai decât spre flan 
stâng. La întoarcere vei petrct:e noaptrea Ta mine şi " 
face o partidă ... 

- Mi-ar plăcea mai mult să vizitez flancul dre 
se zice eii e foarte tare. 

- Mai târziu vei merge şi .acolo. 

- Da. da. ... Si, ştii dta unde se află regimentul OI 
tt'lui Bolkonsky? 

- Regimentul printului Andrei r Vom trece 
fata lui, te voi însoti şi acolo. 

- Şi ce se crede pe aici de flancul stâng? 

- Intre noi fie zis, flancul stâng nu e tocmai ÎDi 

prnitie strălurită, rosti Bori.!! cu gla.sul scăzut, cooL 
BO(luigsen voia cu totul altceva. El a proDus să se 
tărească doalul ~ela. da.r ... Bons inăltă din urne. 
serenissimul n'a "oit, ori poate că a fost inf1uentaL. 

Dar Boris nu sUirşi, cări în momentul acela se ap 
piă de ei Kaissaroff, aghiotantul lui Kutuzow. 

- A! Paig 8erghievici, făcu Boris cu un zîmbeot d 
chis, explicam tocmai conte lui pozitiunea. E uimi: 
cât de bine a ghicit serenissimul planul Franeezilor. 

- Vrei să. vorbeşt.idc flancul stâng? 

Da, da, flancul nostru stâng e foa.rte. fOI 

tare. 

Cu toate că Kutuzow isgonise din statul 1111 

pe toti oamenii de prisos, Boris aflase miilocu I si 
păstreze un lo~ la cartierul general. El ff~uşi,,, 93 
ataşat la s-erviciul contrllli Boe!\'Jlisen care, ca toate ~. 
soanele cari îl avuseseră tn serviciul lor pe Bori'. 
găseau inapreeÎabil. 

(Va l1nna.) 

ra 
Ji 

" -

cu 
În 
ni 
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f( ECOIOMIE~ 
fi( Carne din România în Austria. O firmă 
vrodiu Ro-mâruia 'a fă{'ut propunerea oraşului Viena, 

ca !Anual .sii expedieze 5000 yite cornute ~i 8000 
. d l'imă~or"i la Vi.ona .şi di va cOlL",trui U'Il ~ba~or la 

gramţlţ d,acă l-'.3C vor face unele conCt'Sl1ITIl pen
le» tru acest CXlPOrt d.e CJallllc. 
IC COJl8oiliul >comunal ' ... primit pr(>pllnOl'~a ~ce~iei 

firme din România. 

in BIBLIOGRAfii. 
~. Îl. apărut revi.sta lit~l'al'ă, al,tistică şi politi~'":ă 

'ILuce.afărul" K,r. 2, 1912 cu următorul cuprins 
. oogat şi variat: Sextil Puşcariu: Grupări literare 
I,i idei poli ti 00 (II). Mihail Sa,doveanu: Toma. 

,14 Ootavian Goga: Păcat (poesie). Sandu A. IIoooş: 
i Cântec trist ... (poeziD). 1Laria Cl1nţ.an: De-acasă 

(poezie). T1Agitrbiceanu: Pove.stea unei vieţ.i 
P (roman). Alice Călugăru: L'olindă (poezie), Ae

.grotUJs: Linişte. . 
i Dări de seamă: D, TOWBS{,,'U: Rrnoot Bovet· 

"Lirilsm, Epopeic, Dramă". 
~ ,Cronici: 1. 1. Iăpildatu: ChestÎmli economice. 
( Ion Gorull: Ol'oni{'ă bucureşteană. 1 nsemnăl,i: 
I Actual.i~atea ş.i revis-tcle. 1todernilgm la noi? St. 
I O. IosIf scoate un nou. volum t Con~l'tua de eră
S ciun al sc<,ietăţii ,,('armen". Teatru î<n liber. Son
il tinelli lui GrigOl'e"cll. t Ioan 'Cavaler de Puţ-eu
I lJ:'~u. Şezătollrell lui TibOl'iu Bredic{'unll. 
F • 

k.. A U1JiU'Ul revista litel'ad ilu3Ll'uril,saptă!l1â-
1wll1: })CosinzelJlla" N 1'. 1-1912 eu urruătoruJ cu

~'lll'in8: Z. BâJI'ean - Cântooe, (poezie). Al. Ciura 
- ~St{'.aua. 1. U. ~l'icu~ -- Colindă, (pnezie). 1. 

, Agarbweanu - Dlllll N a:tului, liuvelă. 1. Borcia 
: - Psydw, (poezie). ~fih. Gaşpar - Sub St,ef~m
: ~odă, (nuv~lă i&torid). Aurelia Pop - M~ş-Cră-

clUn, (poeZl(l). L. l~BhI'panu -- Ciim tec de d'M ')'0' 
;!j~e, (povestir.e~. Livi~ Hebrea:lU -- T?a~nă, (p~e
ZI~). G. Todlca - Un 8'Oa1'O lD agolllO. 8. Borne
illl,sa. - Dur~1'O, (poezie). DI'. M. Hârsu - Pă
,<;tJrarea sămMilţii. A. Cot1'uş - Ul'sita, (poezie), 
R Măr~ean - Poporn,le, (poezie). A, Fogazzul'o 
-:- . D,. ~o~neseu - Ml"st-el'ul poetului, (roman). 
SPICUlfl Jlterare'. Flori de o zi. I1us~ratii, atA!. 

• 
.De vânzare la .. Librăria Tribuna". 
- C. Collodi. I)ăţaniile lui Ţăndărică, (Po. 

vestela .. unei păpuşi de lemn) ou 5(l ilustraţiuni şi 
~24 Ipag. Traducere 1in it'alieneşte de A. Bnze&cu, 
It 1.50 ~Ol'. plus 10 fll. 'port(), ree. 35 fii. 

4 

.. N. Iorga, Scrisori domUf:'Şti. Pretnu 1 por. 50 
fll. plus 10 fiI p-orto. 

A apărut în editul'li1 hbrariei U. Sfet{)!l: 
1.'eat.ru de familie (12 pi€sc) de Tb. D. ope-

1"~ntla .şI se află de vâuzare la Ipl'indpalele librnrii 
dIn BU~llrC{lti ~i pl'ovin<,if>. Preţul 2 lei. 

POŞTA ADMINIST~ATIBJ. 

llie Burseşiu, V,a,;k6h9zoleMe_ Am primit 7 
("x)l'. abonament pe quart. 1 1912. • 

Redactol' responsabil: Iulia Giur,iu< 
"Tribuna" institut tipografic, Nichin ,i con .. 

~ 

Ua caudldat de ad~ocat 
cu practică bună, află aplicare momentană 
in cancelaria advocatului Dr. Sever Isprav
nic, Arad. 

• 

REISI MIKSA 

tu 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
Andrassy-ut 41-43. RakOczl-ut 14. 

«LIngA ,Apolloc). 

1111111111111.11,.1111111 

:ŢIMBALE: -cn organism pa- .. 
tentat de otel, dând _ 
sunete re~onante ŞI _ 
foarte plăcute, - _ 

V~-~~~-•• se pot căpăta şi pe 
rate. - Oramo· -
foane cu plăci ar· l1li 

tistice, - Vioare. : 
flaute, harmo· 

nkî ş.. L - Numeroase distinctIi şi medalii pri. 
mite ca rAsplati. Inventatorul pedalului modem 
şi al organismului de gţel. Catalog trimit gratis. 

Mogy6rossy Gyula, 
- klr. szab, hangszergyar. 

;;. Budâpest, VII", RAk6czi-ut 71. 'R 
P IIIII11111111111111 1111 W 

I'-=======-i!) 
30hann Saibal 

I strunglrie ,artistic! aranjatl pe puter 
...,;;;~ de ma,ini fn 

Braşov, Strada Lung~ No45. 

?reglte,te ti ţine in depozit dopuri $i'pipe 
pentru buţi, d~ cu mai buni caii late, apoi 
dacuri, bile ,i popice pentru biliard ,1 po· 
picllrie precum şi totfeJul de picioart pentru 
masil, pe1ângl preţurile cele mal mOderate. 
Celor ee cumpar! a douaoră li-se dă rabat. 

S ., ...... LucrAri de o:.n~~t. II 

.... ---~ --. 
,"''''- --- \_-

Cine vrea .a. cut::n.pere 
vite a:tn.erica.n.e 

"RIPARIA PORTALIS" 
pentru altoit, să. se adreseze preotului Petru 
Pelle din Mini, (Mel'les) comitatul Arad' 

ILIE BURA, 

mat multe: 
milloan. 

de altoi d. 

I!cltu, artistic ,,- pentru zidiri, 
BISERICA-ALBĂ, 

Strada Orşova Nr.4. (casa proprie). 

Primeşte ori ce lucrlrl de bransa aceu1a 
precum: stri(1JZ'~rt>a cu fer a zidirilor, pre
gAtirea de porţi ,1 garduri de fier, bal
coane, trept', tngradirJ de mo(mlfite. camine 
şi cuptoare etc. executate artistic ,i prompt. 
Primeşte totodata spre efeptuire totf~lul dl! 
reparaturl atrngAtoare In brao,. aceasta 
pelângt oreturi Ieftin. ti seTV1CIY cu. lCtUaJ. 

TIIID 
Szighety Sandor 

atelier de cuţite şi tociJărJe artistic! 
Budapesta, VII., Strada Akaczfa No 64. 

Colţul Străzii Kirâly. 
Se recomandă pentru ascuţfrea şi repa

rarea de foarfed. cuţite, brice şi te"acuri de 
bucătărie In conditii ireproşabile şi pr. conv. 

Mare depozit de u. 
neUe şi uten~jlii pentru 
barbieri, ca f ° arfe c f, 
brlce şi curele de as.. 
cutit etc. etc. precum şi 
cuţite de buzunar Ş a. 

Pentru barbieri se as
cut două briclUri gratuit 
daci trimit 12 deodatl 

Comandele se executI' 
pompt şi conştiintios. 

&O ~---~111!1 e(5ii~eil§i5mi5m~a;g)i~~~~S~@a)~~ 
~ m i ~~! Mare depozit de cuptoare. Ii 
~ ~ AI? onoare a aduce la cunoştinfa ono public, că in ~i 
!O (ClUJ) Koloszvar, Monostori· u. 7, Rat liascbis uu ~î 
:o ma,. maj_zin inregistrat şi provăzut cu cuptoare din OI 
~ fard şi străinătate, unde se află în depazit permanent e~ 
~ euptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare de Oi 
li) olane Daniel, precum şi căminuri .şi cuptoare de bucătărie. el 
ro Atrag atentia publicului asupra depozitului meu model asigu- OI 
~3 I rfnd-ul totodatA despre calitatea perfectă ale articolelor şi Preturile G: 
~ ~m~~~ ~ 
~ Aşteptlnd binevoi forul sprijIn sunt cu deosebită stimă: g: 
~') " Tam'sJ J6zssf, OI 

~ Lt-- : \ 1222m2mHm222!!!2!m02~i~;m!2m 
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~~-IJA~~Ii~~&M&~ 
Imprumut ieftin, 

Iără cheltuieli antjcipativ~ cu procente de 
4u

/ o ti amortizaţie, pe pământuri, dela 10-65 
ani, rămânând procentele aceleaşi. 

Ofer diferite maşini agricole 
fabrj~tele c~le mai bune, construcţia .ea 
mai perfectă, precum: maşi ni ~e trrerat, cu 
abur, benzin ,i ole~ maşini da sem~nM ti ,i cosit cu abur, benzin şi olei pe lângă pre
ţurile cele mai convenabila cu plătre t. rat4. 

Cumpăr, vând şi parceJez 
m~ii, pământuri, fabrici f1 ca~e. Vând maşini, 
motoare calitate bună, preţ ieftin. InsWer lu
minare cu acetelin ii vând obiectele n~are. 

La dorinţă trimit specialist. 
Caut agenţi la uic, pe lingi oaorar. 

Agentura gene.ralA comer~lall. 

Pilmar liIătyâs 
Timişoara, Strada Jen6'-Her.:eg Nr. 13. 

" ? IRiNG HENRICH 
fabrică de unelte pentru ciobohri 
Ujpest, Lorincz-u. 50. 

.~ ~.~ 

Recomandă pantajari/or şi ciobo
tarilor precum şi pielariJor unelte 
de branşe, calitate bună, preţuri 
moderate. - Comersanţilor se dă 

.~. 
r~ 

t
' rabat - Catalog gratuit şi francat 

=========~ âi 

Sa!on de haine bărbătesti 
J. Schneider, SibJlu 

Hermannsplatz 8, etagiul 1. I Palatul Habermann. (Nagyszeben). 

"T R 1 BUN A" 
.~. :~ ~ ~ -- -'.-., 

fii - __ '1Es • d rs .• _ 44 ~ 

Cele mai ex· 
celente Instru· 
mente pentru 

,ffi~i~;"":~r~' J,!& A:"".;tţ.,l:~~; 
~ ,~~ -r~ " :n}f I ~"\,'~ ,. 

~t--.l :. '~··~H· 41 ./i'!,.,' 
. . ............... 

saparea de ""'." .. ~. 

fântâni arteziene ~~ ,::e~~: 
Varady Lajos, 

fabrică de instrumente ~ 
1-I6dn:1e7ovâsArhely, 

Vl· t Fere.cz-utoa. 

Nu trebuiesc anteprenori; domeniile, eo· 
munele, singuratic,i: singuri pot face sA

parea cu instrumentele mele. 
Prlmlucrător ttlij loceec. 

\' 

Recomand şi maşIni pen-
tru impletitul de sir m ă. 

Catalog de preturi trimit gratis şi fra .. .,. 

Premiat la 6 expoziţii. 

~;~:"::=:_:::::::':I:.=W:AMr::::.:,:.r::.::::~IIO 

.. il 

Rethi şi Schreithofer 
fabrică de cârnaţării şi meztlurL 

Iflstalaţiuni electrice. 

Deva, (Pia1a principală). 
Recomandă carne proaspătă de vită, 
porc, viţel, oaie şi miel, carne de porc 
afumată, cărnăţării, slănină şi unsoare 
În gros şi in detaiJ. La dorinţă liferează 
un50are topită în vase proprii. - Cum
p,!rtltorilor vechi dă sCdderc la preţ. 

Serviciu prompt! Cereţi catalog I 

II 1"11111'1111111 lil'II'fI 
:- Desfacerea ieftină a firmei :: 

~ASZ6DY; · -• • • .. ORADEA-MARE, 
Strada Kossuth, (Palatul-Sas). 

--ft -D In vederea sărbătorilor de Crăciun, aduc -
: la cunoştinţa ono public din loc şi pro' : 
• vinCÎe, că au sosit noui transporturi de ,.. 
• articole sudice şi anume: Curmale caii· -
.. tatea ce mai bună, malaga şi smochine. -
: Castane de Tirol, alune italieneşti, şi : 
• nuci de COCltS, portocale dulti, lămâi .. 
• coapte, fructe zaltarisite, prdjtluri pentru -
I:w< ceai, ceai chiJlezesc cea mai fmil calitate. Ia 
: Rum englezesc şi francez; toate cu pre- : 
_ tun moderate. ~ Mare asoriÎment in _ 
_ bomboane de Crăciun, cafea prăjită, tot· MI 

II! deauna proaspătă, diferite compoziţii din -
: 8 feluri. ~- tace\i comandă de probă! : 

- Cu stimă: .. 

: ASz60Y MIHALY, : 
- Iml)Orlor de eafea, ceai, bomboane ,1 fructe sudice. : 
: Nagyvarad. - Telefun 035. _ 

II. IIIII i I li .1 ii III il I i ă II ; .. 
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.; Iti p'ace să porti totdeauna haine c ural 
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Atunci cumpărati ~Cassetta mlraculoa!!lll 
fabricatia mea proprie, cu ajutorul căreia, curti 
orice pati de pe haină, de culoare cAt de aensi 
bita, precum pete de cernealA, poame, cafea, vlip 
seli etc. ~Cassetta. acea<;ta nu e9te ca obiect dl 
reclamli, ci rezultatul unor încercări de 35 ani 
Este bine venită pentru orice familie, cart' ţine Il 
curăţenie. - Costă 5 Coroane şi ţine ani Intregi 
Se poate cumpAra numai dela fahrica chemică: 

QUSTAV SOLINGER, 
~ Brass6, Strada Cimitirului Nrul 5. 

W " ..... .>"""~ .... ..,., .. "" .u,,, li 
"IANER" cremă neunsuroa~ 
Cel mal DOU pro
duct hlgienlc pent", 
curăţirea ,1 (nIru' 
muee\area feţei. -
lnlliturA petele gal
bine, bubele prici
nuite de IDfierbân
tell, agrăbunţe şi alte 
necurăţe-nii de piele. 

Crema aceasta dua 
le poate folusl mult 

mal cu lIue~ea. 

I tegla. 1 coroanl. 

Ianer" p1:'drlf f non plus ultra pudrel. Buni 
tt u 4. baluri, saloane ,1 de ZIlnic: 

cate acopere bcreturlle ,i e cu toiul nestriddoasl. 
culorile: rOIa, albi ,1 crem.ă 1 cu de 1 coroanil. 

.,Ianer" săpun I bucatA 60 filer •• 

"Ianer" pasta pentru dinU 1 dota. 1 CI ~ -"Ianer" apă pentru gură ~c~~~!r~~~":tll: 
geH hnretoşf, contra mirosuluI greu de gura. I .tIc ~ .. 
cor. l'tiO I jumătate aticli. 80 filerl. -

"Ianer' esenţa pentru par ~~~~~!~:e~~ 
ta'tel el contra căderii păruluI I sticlit 1 cor. 30 fue{l 

Ianer" nomatlă pentru creşterea părului. 1 ( 
» 1 r u ~l2ooro~~ 

ulaner" văpseală pentru par ~:II~ b:~~~a 
În blond părul 'UI' şi Ci'!rt:nl Nereu~!ta co~i • CIlichi 
La comfillde să se t;e\eze e!l. părul incărunţlt tn ce col 
li le văpsească (negru brunil t). Un CArton 4 eor' ..... nllr~ 

,,1 a ner" a~a care face părul blon " 
Pentru a văpli in timp scurt, In bAl, auriu, păntl blo 
rosu, chIar ISi brnnet ori neg'lI, t Itiel. 4 cor. 
- -.ea 
Discretă ,1 dlnică expedi,le cu po~ta. - Telefon 411 ..... &14 
Pentru inconjurarea contralacerilor numai "Prepa ... teli 
lui Rudolf larler" lc~ite dhl farmacla la ea valoare ,1 -, 

pot căpăta la 

rannacia "Maria ajutătoare" abi Rudol; 
laner, TemeavAr, OyArvărol f<5·ut 70 

..Tot 
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.cI 
flaaJ Sandor, sculptor, 
Arad, Kossuth-utca Nr. 4. 
In stabilimentul de pletrlrie a lui MalrovHa. 

Execut! fi repareazi 

lucrări de sculptură artistică 
fi~urate şi docorative precum fi por
trete dupa naturi şi fotografiii, monu
mente mormântale, tot felul de producte 
ale industriei, apoi lucrări moderne 
sculptate pentru decoraţia zidinlor din 
teracotl, piatră, ghips, ciment fi din 
alte materii pelângil pre~urile cele mai 

1===============--====iC:ft=io=e==$=i=s:e=rv=l=cl=+U==C=o="=st=ii="=ti=O=s.====~ 

MOBILE IEFTINe ŞI BUNE 
.. p •• ...-______ te 

Pritt1a Cabrlc.A do D10bile 

1. 
ţw '. ~ ~ .... .. 
i • •• 

(, PETRUŢIU & PLATZ ~ 
~ Sibiiu-Nagyszeben, Strada Slrif-SaJzgasse 37. 2: 

t.p Tele:f'bn. Nr. 4". '. 
il Onoratul public este rugat t • .iwte de .·ti procura mobile să bJneYo· ~ 
li illlcJ. cerceta, (ti fâră a 1O:"'!pAra) MAREA EXPOZIŢIE de totfelul :: 
b de mobile d. artA " .h .... le, care stă ZI1RIC spre vedere publict 'It' 
~ Se atrage atenţaunea uupra Atelierului propriu de SCULPTURA • 
l: ,1 TAPIŢERie de primul rang. .: 

I!xeeutlm toate t.riril. de lip. la biwlc.i nonă şi vechI. - Orice :., 
oomanl11 le et~hl~ prompt, co"~iincios, pe lângă deplină garantA :: 

li c. pretunlt soek mai moderate. ; ~ 
"1 ,-

-l~i' '.i .. tf."~"( •• ii't-'.f.'.""' .... i.·.'·.l.' ••• ~.iti. 
~----------.. ------------------~ . 

Oamele cari voiesc &ă fiet iveIte, 

incerce corsetele mele 

,N eucstcr Schnitt' 
necesare la costumele ~ Prin ces Il 

şi II Directoire«. 

CORSETE 
după măsură, precum şi reparaturi 

se fac in acurateţij. 

Gusfav Zimmermann 
Sibiiu-Nagyszebent 

Grosser-Ring, 1. fn etaj. 
.... , ........................ j .................... ... 

Cele mal mlHleme 
__ mobila d, 
fiar ,~ arami 
,t cel\" mal )XRdkr 

bănci higicr 
cice de şcoală 
,i moMb .. rea 10 
eoh'lte!m', hoteh~ 
tor, ţ1plt&lelor ,; 

,eoalelor, prec",jm şI ob2ede fainleate cu!' c{ \le mal bune m. 
~aI. dia larl. lucrările ct"le mal 'Solh'ie de arii ek (Ollstntcţie 88 life 

rcazl numa. de dtrl flrrn. 

3erabardt Rezso It Ioda 
Brasl6, .tr. NeagrA nr. 31. 

fof acolo • cmceJaria ti fabrici mont.ttj! tu Cf;fe .,.«aI uol mlflaltll. .'-

~ .. (t~ - .. 
~ u 

Bencsik Zsirrmond în Deva 
OferI(: OHETE AMERICA.N!! $1 
FRANCEZE cusute cu mâna in 
atelierul propriu precum şi GHETE 
OA T ", format modern pentru băr
baţi, femei ,i copii, Galoşi, ghete 
IDm(Jatie # ptntru gimnastică. Mare 
magazin d~ gume renumite de Su· 
livan pentru tocuri la ghete şi ereme 
ncelente. Ghete pentru picioare ne
regulate ,i bolnave le pregătesc 
dupA mlsurl La comande din pro
vincie este deitul a se trimite o 
gheatl folosită. - Serviciu prompt. 

a================-n 
In 1904 a cnştil{at dela 50-
Cletat~a din Budapt:8ta a 
V~p8ltorilor auritorilor ~i 
]a'ltruitorlluf diplom~+ -

Taferner Antal 
auritor de biserici şi saloane 

Versecz, TemesvAri-n. 20. 
Primt:şte ~pre executare, oonform planului 
aurlle ,1 reparare, Iconosblse, altare, 
II. mcrmânt, acoperi, de turnurI, aran
jamente bisc:ricc:şti apoi pregAtirea tuturor 
Incr~rjl0t de hran,a aceasta precum ~i re
pararea şi yopsirea dt: nou a monumente1or 
dea!!emenea şi orice Icoane bisericeşti. 
La dorinţa preg1tesC pr< speot; pentru 
ved~rt:a lucrilrilor tn pr,winţl merg p. 
- - - ~pelfde mele proprii. - - -

Execu~ie prompu.. ServiciI.! oon,tlinţiOl. 

t1 :1: •• ~ I d 111 ~ III II i IIIIIII I 

Garnituri de îmblătit cu benzină şi 
ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz. 

Construcţie de mori: 
mori de rijnit şi mkinaf, teascuri de ulei, instalaţii de apa- _ 
duct, fântâni, pompe de toth:lu1. Preţuri ieftîne, condiţii D 

favorabile, garanţii desăvârşi te. Lămuriri specialiste, pro· _ 
iect de cheltuieli şi preţ· curent se trimit gratis şi franco. _ 

Societate pe acţii pentrn industria tehnică de maşini. 
MA_aki .. ea Gepiparl ReszvenytArsasA", 

Budapest, V., Alkotm4ny-utca 25. 
Reppe.eni:an~l pentru Arad .,1 provincie I 

LENGVEL GVULA, 
atelier de luotoare şi ul.uşini 

Arad, (Hal-ter) Szentp41-u. 1. 
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:rnechanic şi electro'tehnic 

Cluj-Kolozsvâr, 
Str..ada De4k ferencz Nrul 30. 

Vinde şi repar~ pe lângă preţuri mo
derate: casse de ban 1, biciclete, 

maşini de cusut, gramafoane 
şi maşini de scris. - Primeşte ~ ,~ 

~'T"" 
ori-ce muncă de branşă, precum: in· f'-':;,~kg~'~ 'fo!&\IF~,:-./-.. l' . d ---~r· ·::)1 ". .... -.,f,-
traducerea sonemlor, a umml e }~:\')../ ~\0(5)] 
plectrice şi a diferitelor motoare. f!."i2;;~:).;~~~~i~~::i m:-.. 2 - - --- - N '::.z:~ 

• . ' f ~ - :" N1' • ., - 1§f2 .. 
c 

l1==v==,::-======r =========_~II~, 
Sam. Wagner, 

Prima turnătorle de fier Sibiiană. 
Mare fabrică de maşini agricole. 
Atelier de mori şi prăvălie de fier. 

-=E> NAOVSZEBEN. $' 
Cea mal nefntrecutl fabrfcl de ma,inl agrIcole, ea. 
cutat. cu cea mal mare precauţfune. - Maşini de Ilnl 
diferit. mărimi. Darace de IAnl. Lup pentru .drlllmat l.nL 

Piui pentrw abale (postavurl) 
Foarte mare export rn RomAnia " Orient. 

Instalează I mori d. orice mărime. Clllndre la mori pentru 
asortat fAina. - Conducte de apă etc. - Efectuazl, Cel. 
mai bun. ţevi turnate pentru conducte de apl, Mare turnl
tori. de fler ,i alamA. foarte mare depozit rn tevi de fier 
de orice dimensiune. - Cel mai mare asortiment rn ma,in' 
de treera. de orice m~rlme. - foarte mar. uortiment de 
MO lOARa dela 2 HP rn sus, - pe lângA cea mal mare 
garanţie. - Preţuri foarte reduse şi condlţhlflfle cel. 
Mal AYIlatagloase. - Explkări şi cataloage la cerere gratiI. 

Mt J aM F •• 
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